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يسعد طاقم جملة ليكسوس االلكترونية أن يضع بني يدي القارئ الكرمي العدد الرابع 

واضيع املختلفة، وقد من هذه الة االلكترونية الفتية، وأدرجت الة يف هذا العدد ثلة من امل
أسهم يف اغناء حمتوياا باحثني من املغرب وخارجه،وهذا يعكس انفتاح جملة ليكسوس على 

هلدف تثمني التبادل املعريف والعلمي بني  كل الباحثني باملغرب وخارجه، وذلك
خمتلف  الباحثني،وإميانا من الة بضرورة ربط أواصر التعاون وتبادل اخلربات بني املهتمني يف

ختصصات العلوم اإلنسانية، لتكون رافدا ومرجعا علميا للطالب والباحثني باملغرب 
  .وخارجه

بيبلوغرافية نوعية للقارئ الكرمي،  إضافةوأملنا مجيعا أن تكون هذه املسامهات العلمية 
وكلنا أمل أن تكرب جملة ليكسوس االلكترونية لتسليط الضوء عن بعض القضايا التارخيية، 

ل تفاعلكم معنا قراء وكتابا، وذلك لنشر املعرفة التارخيية على نطاق واسع، وننتظر بفض
مسامهاتكم ومقاالتكم الغناء هذا املشروع التارخيي االلكتروين، لكي يكون منارة وقنطرة 

 رابعالعدد ال إثراءويف اخلتام نشكر كل من ساهم يف  .للباحثني والتعريف بانتاجام التارخيية
يف العدد اخلامس من هذا املولود  شاء اهللا إن موعدنا سيتجددليكسوس، و من جملة

 االلكترونية لتعم الفائدة مجيع املهتمني باملعرفة التارخيية إصداراتهواصل ي، ل االلكتروين اجلديد
  .داخل وخارج املغرب

  جملة ليكسوس االلكترونية
 حممد أبيهي:تنسيق واعداد

 
 

:  كلمة االفتتاح 
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يشكل الكتاب الذي صدر عن منشورات الزمن يف عددها التاسع و األربعني يف فرباير      
، و املعنون باتمع السياسي و نسق تداول السلطة باملغرب ـ الدولة املرابطية منوذجا ـ  2015

حلجم املتوسط ، مدخال مهما صفحة من ا 156، لألستاذ عزالدين جسوس ، و املتكون من 
لفهم التاريخ السياسي املرابطي و املفاهيم ااورة له تأمال و نقدا ، و هو خبالف املقاربة املعتادة ، 
يندرج يف إطار احملاوالت اجلادة اليت تتجاوز حجمه ، إذ هي حماولة واسعة املدى تعلو على الطابع 

  .ال واسعا من القضايا اإلشكالية اجلديرة باالهتمام التعليمي و البحثي ، و تضع نصب أعيننا جما
يتكون هذا اهود من ثالثة مباحث باإلضافة إىل مقدمة و فهرس ، و قد رافق هذا الترتيب    

جمموعة من الصور و بعض اخلرائط و اآلثار املرابطية القمينة بتقدمي إشارات عن طبيعة السلطة 
  .السياسية و امتدادها اايل 

 

 

 رشید الیملولي
دكتور باحث في تاریخ 

 المغرب الوسیط

  المجتمع السياسي و نسق تداول السلطة 
  ـ قراءة في الكتاب ـ
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درجت املقدمات عادة على اإلفصاح عن املبتغى من الدراسة ، و كيفية تنظيم و تبويب     
الفصول و املباحث ، مذكرة بروافدها املرجعية و مفاهيمها املفتاحية ، ذلك ما أبان عنه الدارس 

أن يف مقدمته ، حبيث جاءت احملاولة استجابة ملطمح إعادة االعتبار للتاريخ السياسي ، بعد أن ظن 
عموم التاريخ اإلسالمي قد عاىن من طغيان اهلاجس النظري من جهة ، و املقاربة السطحية من 
جهة ثانية ، مع ما ينضاف لذلك من انعدام دراسات جتمع شتات التاريخ السياسي و ما يرتبط 

أمال يف بالسلطة احلاكمة ، هذا العطب يطال الدولة املرابطية اليت اختارها جماال للبحث و التتبع ، 
تقدمي جمهود يتجاوز اهلنات اليت عرب عنها يف هذه املقدمة ، ملمحا إىل أن العلم بالتاريخ شرط 

، فهل أفلح " ناش جريي" مسبق للذكاء السياسي تأسيا مبدرسة التاريخ االجتماعي اجلديد وممثلها 
  . األستاذ عز الدين جسوس فيما انتدب نفسه للدفاع عنه ؟ 

ول من سلطات احلاكم املرابطي موضوعا للرصد من خالل بسط ووصف يتخذ املبحث األ  
املقومات و السمات املتعلقة بالشخصيات التارخيية املرابطية ، و خصائصها العسكرية و السياسية 
و الرمزية اليت حازا أثناء قيادا لسدة احلكم ، و يف سياق موازي البحث يف األصول االجتماعية 

مع هذا املكون السياسي مع بقي القبائل املكونة للحلف الصنهاجي خاصة جدالة و العالقة اليت جت
، خص هذا التأطري مرحلة عبد اهللا بن ياسني و حيىي بن عمر و ) بيت ورتنطق ( و مسوفة و ملطة 
" الفقه " ، و هي اليت شهدت سيادة ) املرحلة الصحراوية من التاريخ املرابطي ( أيب بكر بن عمر 

ر السلطات السياسية بامسه ، متاشت مع قيم البساطة و الطابع االستشاري ، ووفق املنحى و احتكا
نفسه حاول رسم الصورة السياسية اخلاصة بيوسف بن تاشفني و خمتلف القيم األخالقية و 
السياسية اليت امناز ا ، مراعيا وصف نظام احلكم اخلاص ذه املرحلة دينيا و سياسيا و عسكريا ، 

تضح أن العمل وفق يف حتديد اإلشكال املرجعي املتعلق ذه املرحلة ؛ أي تناثر املعطيات و و ي
توفرها ذا القدر و ضعفها بذاك ، هذا التباين يف املقاربة ـ حسب الدارس ـ أرجعه إىل 

  .احلصيلة املصدرية املتاحة 
ى كيفية تداول السلطة بني األمراء أما املبحث الثاين فهو مبثابة سدة هذا العمل ؛ إذ ركز فيه عل    

املرابطني و األسلوب الذي سار عليه النظام السياسي يف بناء حكمه بدءا بعبد اهللا بن ياسني و 
مرورا بيوسف بن تاشفني ووصوال إىل تاشفني بن علي ، مع إرفاق ذلك مبقومات التداول و 

يار احملدد من طرف الفقيه عبد اهللا بن االنتقال السياسي من مرحلة إىل أخرى ، و لعل أبرزها االخت
ياسني و اليت ميكن أن نسميها اية مرحلة الفقه املرتبط بالسياسة إىل مرحلة السياسة املدعومة 
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من أيب بكر ) الطابع امللوكي ( السياسي " النظام " فقهيا من خالل الطابع و الكيفية اليت انتقل ا 
أرسى عهده اية املرحلة القبلية ، و حصرها فقط يف  بن عمر إىل يوسف بن تاشفني ، و الذي

، هذا االختيار ؛ ال ميكن نعته ـ حسب الدارس ـ  بالشورية أو االستبدادية " التاشفيين" البيت 
تبعا للظرفية التارخيية ، هذا الغياب يف التحديد من وجهة نظرنا يطرح إشكاال أصليا يكمن يف 

نعتها أو ومسها خباصية أو صفة حمددة ، و هذا الرتوع يقترب من  السلطة و إشكالية تداوهلا ، بدل
  .االيديولوجيا ، و ينأى عن البحث الرصني 

و انصب االهتمام يف املبحث الثالث و املعنون مبراسيم البيعة على حتديد الترتيبات املرافقة      
شارة بني الفينة و األخرى إىل لبيعة األمراء املرابطني طيلة املسار السياسي هلذه الدولة ، مع اإل

  .ضعف املادة املصدرية ، ومدى قدرا على تغطية القضايا و اإلشكاالت املزمع دراستها 
و حاول املبحث الرابع اخلاص بأصحاب السلطة و اتمع السياسي أن يرصد األصول     

تمع خاصة الفقهاء و االجتماعية و مكوناا لدى الدولة ، و الوظائف اليت حازها أفراد هذا ا
القضاة و النساء ، مع اإلشارة إىل أدوارهم االجتماعية و السياسية ، و العالقة اليت تؤلف فيما بني 
أفراد هذا اتمع ، و إن كنا نرجح أن يفتتح األستاذ عمله هنا بالفصل اخلاص باألصول 

الذي ساد قبل بداية امللحمة االجتماعية مع إرفاقها بالتنظيمات السياسية ، و نظام األحالف 
املرابطية ، فمن شأن هذا التأطري أن يسهم يف فهم و متثل طبيعة االمتداد يف النظام السياسي و 
مضمون اإلضافة اليت قدمتها هذه التجربة لعموم التاريخ السياسي يف اجلناح الغريب من العامل 

  .اإلسالمي 
مينها و أبواا ـ أن نعرب عن بعض الشكوك نسعى من خالل هذه القراءة ـ بعد عرض مضا    

املعرفية و املنهجية اليت اعترت هذا العمل ، دون أن خيامرنا شك يف ممارسة حماكمة هي نوع من 
  .األمانة العلمية ضد شيطان احلجاج الومهي 

ات إذا كانت القراءة العلمية تستمد مشروعيتها من تفكيك البنية الداخلية و تعرية فراغات و بياض
العمل ، فإا ال متلك هذه الصفة إال إذا حتررت من هيمنة اإلسقاطات الذاتية املؤطرة ضمن جمال 

  .الينبغيات 
يالحظ بداءة أن الدارس اعتمد حصيلة مصدرية مهمة ، تعامل معها وفق ما يقتضيه ترتيب    

 من األقوال ، واقفا عند العمل و تبويبه ، و يبدو أنه احناز إىل عدم مسايرة هذه الروافد يف الكثري
نقدها بلغة تتناسب و البحث العلمي ، مبعىن جتاوز احلسم و اليقينية و الركون إىل النسبية و 
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، و يف السياق ذاته ) 44ـ 39ـ 16ـ 14ـ 13ـ 12مناذج ذلك ص ( اإلشكال املفتوح 
اء األستاذ ابراهيم يناقش آراء الدارسني إما للتعضيد أو التفنيد ، و إن كنا نالحظ أنه يورد آر

القادري بوتشيش دون فحص أو نقد ، و األمر يطال كذلك بعض املصادر التارخيية البعيدة عن 
التاريخ املرابطي ، و اليت وظفها دون سند علمي ، و دون أن يعمل على تقدير املسافة النقدية 

يعة املادة املقدمة خاصة مع ابن األثري و ابن خلكان و النويري و ابن خاقان ، مهما كانت طب
  .للبحث 

و البني أن احلصيلة املصدرية املهمة اليت اعتمدها الدارس من خمطوطات و حوليات تارخيية و 
تراجم و تصوف و أمثال و جغرافيا و شعر و نوازل و طب و آداب سلطانية ، قد تفاوتت يف 

ين يف التوظيف يعزى توظيفها حيث حيضر بيان ابن عذاري بشكل الفت ، و نرجح أن هذا التبا
إىل غياب تصدير منهجي لطبيعة احلصيلة املصدرية ، حيث إن خلو الدراسة من قراءة نقدية 
مستقلة و تقييم إضافتها ، قد أسقط الدارس يف العديد من اهلنات و املعاطب ، إذ تعامل معها مبا 

ا ، فمن املعلوم خيدم غرضه و تصوره للموضوع و بشكل بريء دون أن يساوره قلق إشكايل بشأ
أن غالبية التاريخ املرابطي قد كتب يف العصر املوحدي و أكثر حتديدا يف العصر املريين ، و هو 

  .منتوج مل يكتب التاريخ املرابطي و إمنا أوله و أصبغ عليه هواجسه و ظرفيته التارخيية 
عد و األقرب ، و هذا ما زاوجت احلصيلة املصدرية املعتمدة يف هذه الدراسة بني املشرب األب    

أنتج نصا هشا يف بنيته و حجاجه و أفقه ، و جعله خطا ال يلتفت بقدر كبري إىل املنعرجات و 
القضايا السياسية العالقة ، بقدر ما كان نصا متصاحلا مع املصادر يهفو إىل مسايرة منطقها و 

( فسه خيص الدراسات العلمية من القضايا الشائكة ، األمر ن" خاليا " روحها ، فغدا النص بذلك 
حيث كانت احلصيلة ضحلة ، إذ مت االعتماد على ابراهيم القادري بوتشيش و حممود ) األكادميية 

علي مكي و عصمت دندش و عمر بن محادي ، تفسر هذه الضحالة بتغاضي الدارس عن 
( ة مبسار البحث دراسات مهمة كان بإمكان االطالع عليها أن يقدم إضاءة لبعض اجلوانب املتعلق

عبد اجلليل حلمنات ـ حليمة فرحات ـ بزاوي عبد الكبري ـ سعيد جرادة ـ حممد ناصح مثاال 
، و يف تقديرنا ـ املتواضع ـ تتطلب قراءة التاريخ املرابطي تصويب رأي الدارسني ) ال حصرا

أمينا ال انتقائيا بغرض حتقيق تراكم كفيل بتوسيع الرؤية يف التاريخ السياسي ، برصد متونه رصدا 
حيتفل برؤى و تصورات حمددة ، دون النفاذ إىل تنويع زوايا النظر ، لكل ذلك حنسب أن هذه 
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احملاولة تعد خطوة إىل الوراء يف تقدير احلصيلة التارخيية و السياسية للتجربة املرابطية من خالل 
  .األعمال اليت راكمها الباحثون يف هذا الشأن 

ل و أكثر حتديدا العنوان ؛ يبدو أن احلديث عن نسق يتطلب وجود نظام و على مستوى املدخ
متكامل و منسجم األوصال ، احلال أن هذه اخلاصية تنتفي إذ إن انتقال السلطة مل خيضع ملنهجية 
نسقية ميكن أن نسم ا التجربة التارخيية للسلطة موضوع الدراسة ؛ فالتباين احلاصل بني عهدة 

 و أيب كرب بن عمر ، ليست هي خاصية النسق يف انتقال احلكم من أيب بكر إىل عبد اهللا بن ياسني
يوسف بن تاشفني ، و حىت يف ظل نظام والية العهد يصعب علينا احلديث عن نسق تداول 
السلطة ، و من مث غياب أسس هذا النسق و خاصيته ، و إن كان الدارس حيسبه يف تداول السلطة 

هذه اخلاصية ال ترقى اختياراا و مسلكياا إىل نسق ، فاألمر منوط  عن طريق الوراثة ، فحىت
بطبيعة الظرفية التارخيية املواكبة لكل مرحلة ، ألن التنظيم اإلداري و القانوين و الشرعي املؤسس 

  .للسلطة ، مل يكن واضحا يف مبا فيه الكفاية قدر وضوحه قبليا و عصبويا 
واهر التارخيية املبثوثة يف هذا العمل ، فقد انطوت على بعض الثغرات أما القضايا املعرفية و الظ   

اليت حدت من أصالتها و جعلتها يف أقصى احلاالت قضايا ال حتمل جدة علمية ، و إمنا استمرار 
  .لقضايا تراثية 

ختص أوىل هذه اإلشكاالت اال السياسي يف أسسه الفكرية و أساليبه التنظيمية ، اليت     
مت إليها السلطة لبناء شرعيتها السياسية و مشروعيتها االجتماعية ، و هذا ما كان يتطلب احتك

" بضاعة " السياسي املرابطي ، و لو باإلشارة إىل " النظري " منهجيا إيراد مدخل و توطئة للجهاز 
السلطة  املرادي اليت رام صاحبها حتقيق شيء ما عند املرابطني حسب األستاذ علي أومليل يف كتابه

  .الثقافية و السلطة السياسية 
هذا املدخل قد يؤسس و ينري بعضا من وجوه السلطة و لو على مستوى طرح إشكاالت جديدة ، 
نستطيع بوساطتها معرفة مالمح هذه السلطة و بنيتها الفكرية ـ السياسية ، و ذلك على الرغم 

لتاريخ اإلسالمي السياسي يغلب عليه من االنتقاد الذي صدر به الدارس مؤلفه من أن البحث يف ا
الطابع النظري أو السطحي و غياب التاريخ الشمويل ، و منيل إىل االعتقاد بأن الدارس مل حيد عما 

يفيد يف معرفة طبيعة هذه " نظري" عاب عليه الدارسني اآلخرين ، حيث افتقر العمل إىل موجه 
احلادي عشر امليالدي ، / لقرن اخلامس اهلجري السلطة انسجاما مع املد السين ابتداء من منتصف ا

فحىت احلديث عن البيعة موضوع املبحث الثالث ، كان حديثا تقنيا يعىن بتحديد اخلصائص 
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الشكلية للبيعة ، يف وقت غيب منابر املساجد و الدعوة فيها ، دون الغوص يف حتديد مضمون هذه 
  .رب اإلسالمية سواء بتجديدها أو جتددها البيعة و مدى استيفائها للشروط املتبعة يف التجا

وتطغى باملقابل على العمل مسحة و صبغة أخالقية و سياسية تتناىف مع الواقع التارخيي حبكم طبيعة 
الفعل البشري يف اال التارخيي ؛ فال يعقل مثال أن يشد عبد اهللا بن ياسني يف العديد من األحكام 

ء و هي صفات اتشح عنها الدارس و غيب البحث فيها ، مع الدينية ، و أن يكون نكاحا للنسا
العلم أا تغطي مرحلة مهمة من التاريخ املرابطي يف شقه الصحراوي ، بل أجاد يف تربيرها 
بدعوى أن يكون عبد اهللا بن ياسني قدوة داخل اجلماعة ، و األغرب أن ال يشري إىل الصفات 

قي األمراء املرابطني و لو على سبيل اإلشارة ، بقدر ما السياسية املالزمة للفعل السياسي عند با
استكان إىل إلصاق النموذج السياسي بالتجربة املرابطية ، و ارتقى هذا النهج إىل السكوت عن 
تفسري معجزة و بركة يوسف بن تاشفني ، و هي للمصادفة املعجزة اليت تنسب إىل جد احلكام 

نعلم اجلدوى من توظيف مثل هذه األقاويل يف اال السياسي املرينيني عبد احلق بن حميو ، و حنن 
جند أن أمري املسلمني :" ... 147، صورة االحتفال األخالقي جتد سندها األرقى فيما قاله ص 

كما أنه كان حليما معهم إىل أبعد احلدود و كان ...يستشريهم و يعاملهم مبودة و تقدير كبريين 
  " .يغفر زالم 
ة اليت تسترعي االهتمام ، و اليت وقف منها الدارس موقفا نكوصيا مسألة حتديد و من األمثل

املصطلحات أثناء تفسريه لعملية انتقال السلطة من أيب بكر بن عمر إىل يوسف بن تاشفني ، حيث 
يتردد كثريا ما بني التنازل و التسوية ، و إن كان يستعمل كثريا مصطلح التنازل ، و هو ما ال 

يه الرأي ؛ إذ إن األمر ذو طبيعة سياسية اقتضت من يوسف بن تاشفني التصرف يف غياب نوافقه ف
ابن عمه يف مهمة الصحراء باعتباره صاحب أمر و ليس نائبا ، و ما جلوءه إىل اهلدية و الطقوس 

الترغيب و " إال مؤشر دال على انتقال سياسي مبضمون ملكي ابتغى " التسوية " املرافقة لعملية 
يف سبيل إسقاط حق ابن عمه أبا بكر ، و هو األسلوب الذي جه مع ابراهيم بن أيب " رهيب الت

  .بكر بن عمر 
تبلغ صور اإلغراق يف املسحة األخالقية ذروا فيما خلص إليه من أن النظام املرابطي كان    

، و ) ي مكي حممود عل( يستشري و ال يستأثر بالرأي بعد أن استبعد مقولة دميقراطية النظام 
، و هي صفة عممها على أصحاب السلطة السياسية ) ابراهيم القادري بوتشيش ( استبداد الدولة 

املرابطية ، فحىت اإلشارات املقدمة باعتبارها قرائن دالة على صفة أو خاصية قد تكون انتقائية ، و 
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ال تعين بالضرورة مبدأ سياسيا ال تكتسي طابعا نسقيا منظما ، احتكاما إىل الرتعة القبلية و اليت قد 
  " .إذا عزمت فتوكل " قائم الذات ، بقدر ماهي استكمال لصورة 

و تتكرس صيغ الغموض العلمي و التارخيي يف العديد من القضايا اليت أثارها صاحب الكتاب دون 
ابتغاه  أن يالمس فيها ثخوم احلقيقة باملعىن التارخيي ، بقدر ما كانت قضايا أعاقت الوضوح الذي

و عرب عنه يف املقدمة و من خالل النسق الذي رام بسط مقوماته منها مثال التلكؤ يف بيعة علي بن 
يوسف من طرف قرطبة و فاس ، هذا التلكؤ يف مضمونه عالمة على تكسري هيبته و اوي النسق 

حمتواه من  الذي حتدث عنه الدارس و عنون به عمله ، بل إنه ـ أي التلكؤ ـ قد أفرغ النسق من
طرف عاصمتني رمزيتني و غذتا التشكيك يف وجود هذا النسق أصال ، ألن األجواء اليت رافقت 

قد تفت يف وجود نسق لتداول السلطة ، ألنه غري ) أبناء علي بن يوسف ( تولية أولياء العهد 
قوانينها اخلاصة حمكوم بنسق تنظيمي و بنية سياسية ثابتة ، بل هو رهن ظرفيات تارخيية متباينة هلا 

يف ترجيح و تغليب طرف على آخر ، و يشي بوجود خلل ما يف نظام احلكم طال حىت فترة قوة 
الدولة ؛ أي االنتقال من يوسف بن تاشفني إىل ابنه علي ، و مما قد يقلل من وجود بنية تنظيمية و 

من ثلة املفكرين و  سياسية حيتكم إليها يف تدبري مسألة والية العهد ، كما أن عدم االستفادة
ابن باجة يف بالط أيب بكر بن تفلويت و أسرة ابن زهر لدى ( األطباء الذين عرج عليهم الدارس 

السياسي أكثر منه رغبة يف " النظام " ، حكم إيراد هذا املعطى بتسويق صورة ) احلكام املرابطني 
علمية يف تكوين ثلة من العلماء و إثارة التساؤل و القلق التارخيي اإلشكايل ، أي توظيف القيمة ال

املفكرين ، و التقليل من صورة الفقه املوايل للسلطة ، و املكرس لفراغ حمتوى السياسة املرابطية ، 
و تفسري تغاضي هذه السلطة عن االستفادة من هذه املرجعية ـ الطب و الفلسفة ـ و رجحان 

س و أكد أمهية الفقهاء يف بناء الدولة ، كفة الفقه املالكي باخلصوص ، و اليت وقف عندها الدار
مع اإلشارة إىل بعض مظاهر الثراء من خالل حيازة هذه الفئة لألموال ، غري أنه مل يكلف نفسه 
تفسري دور هذه الفئة يف توفري الغطاء االيديولوجي للدولة ، و يف الوقت ذاته حتوهلم إىل أداة لتعفن 

الوقوف مثال عند مسألة إحراق إحياء الغزايل و دور هذه ( هذا األساس ، الذي قامت عليه الدولة 
العملية يف زعزعة الكيان السياسي للدولة و تنمية أصوات املعارضة اليت استثمرت بشكل جيد من 

" ، و مل تكن الصورة التارخيية املقدمة عن الفقهاء يف هذا العمل إال صورة ) طرف ابن تومرت 
  .قيقتها الوظيفية يف اال السياسي املرابطي حجبت جوانب مهمة من ح" معاقة 
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نرجو أن تكون هذه القراءة حافزا لنا و لغرينا لتعميق البحث العلمي، و تعميق الرأي يف التراكم  
الذي حقق على مستوى البحث التارخيي املنظم ، و تسهم يف إنارة الطريق لألجيال القادمة عسى 

 .جلدة أن تقدم أعماال تكتسي الريادة  و ا
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ه وجد الفاحتون العرب بقيادة عمرو بن العاص أنفسهم أمام  21بعد دخوهلم إىل اإلسكندرية سنة
جمال جغرايف ممتد، مل يسبق أن تعامل معه العرب سواء يف اجلاهلية أو يف بدايات  اإلسالم ،ومل 

إنه بالد املغرب الذي ...اعية  والدينية واالقتصاديةتكن هلم أدىن دراية بأوضاعه السياسية واالجتم
  .ميتد من غرب اإلسكندرية إىل احمليط األطلسي 

إىل إرسال أمره إىل ) ه  23- ه  13(وهذا اجلهل باملنطقة هو الذي دفع اخلليفة عمر بن اخلطاب
كافية عن قائده عمرو بن العاص بإيقاف عملية الفتوحات هناك،  إىل حني امتالك املعلومات ال

األوضاع السياسية واالجتماعية و الدينية ببالد املغرب،  مث بعد ذلك اختاذ القرار املالئم   بشأن 
استئناف عملية الفتوحات هناك، وهذا ما حدث الحقا يف خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا 

  ) .ه  35-ه  24(عنه

 

 

 أحمد العثماني
 دكتور باحث في تاریخ

 المغرب األقصى
  

  لبالد المغربالتنظيم االجتماعي والديني 
  .قبيل الفتوحات العربية اإلسالمية
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ولة لدى الفاحتني،  واملتعلقة وسيكون هدف هذه الدراسة توضيح تلك املعطيات اليت كانت جمه
بالتنظيم االجتماعي والديين الذي كان سائدا يف املنطقة قبيل الفتوحات، وهذا ما سيساعدنا يف 
حتقيق فهم أكثر موضوعي للتعقيدات و الصعوبات اليت واجهت عملية الفتح وجعلتها تتأخر 

ملصطلح بالد املغرب، كما سبعني سنة، وقبل ذلك كان البد من الوقوف عند التطور التارخيي 
  . وضحتها املصادر التارخيية واجلغرافية العربية

  :                التطور التارخيي ملصطلح بالد املغرب:األول  املبحث 
  وتونس واجلزائر و املغرب حاليا ليبيا حييل مصطلح املغرب إىل منطقة مشال إفريقيا وهي  تضم

صرا إىل جمال التداول العريب حيث ظهر إىل الوجود إبان وموريتانيا، وهذا املصطلح ينتمي ح
لكن تاريخ اعتماد هذا املصطلح يف جمال . الفتوحات العربية اإلسالمية، ومل يكن معروفا قبل ذلك

على حسب ما أعلم ، وهذا ما سأحاول  التداول العريب غري معروف ومل يسبق أن درسه الباحثون،
مىت مت اعتماد مصطلح بالد املغرب يف جمال التداول : ني مهادراسته من خالل اإلجابة عن سؤال

  العريب؟ وكيف تطور تارخييا؟ 

  .العربية التارخيية واجلغرافية بلفظتني أساسيتني، مها إفريقية واملغرب املنطقة يف املصادر عرفت
ري فقد أطلق الفينيقيون لفظ أف«أما إفريقية فلفظة موروثة عرفت ا املنطقة منذ القدم، 

)Aphri(  طاقة "على أهل البالد الذين كانوا يسكنون حول مدينتهمUtica" "املدينة القدمية "
، وعنهم أخذه اليونان، فأطلقوه على أهل البالد األصليني "املدينة احلديثة"وعاصمتهم قرطاجنة 

د الذين يسكنون املغرب من حدود مصر إىل احمليط، ومن مث مسيت هذه املنطقة أفريكا أي بال
  .)1(»األفري

وأخذ الرومان االسم عن الفينيقيني فاستعملوه للداللة على املنطقة؛ لكن أمام اتساع اال 
اجلغرايف املسيطر عليه، عمل الرومان على تقسيم املنطقة إىل عدة مقاطعات وبتسميات خمتلفة، 

يا  وموريطانيا القيصرية اختص لفظ إفريقية مبنطقة حمددة هي إفريقيا الربوفنصالية، إىل جانب نوميد
  .)2(وموريطانيا الطنجية
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فكانت «عاما يشمل املنطقة ككل  -رغم التقسيمات اإلدارية- إال أن اسم إفريقية ظل 
  .)3(»إفريقية البيزنطية تشمل كل ما دخل يف طاعة الروم من هذه القارة، من برقة إىل طنجة

. ا، مجع ما بني الشمول والتحديدأما عند العرب فإن مصطلح إفريقية عرف تطورا تارخيي
ففي بداية تعرفهم عليها كان املصطلح يعرب عن املنطقة ككل، مبعىن أن املنطقة كانت معروفة 
لديهم حتت اسم إفريقية، وتورد املصادر أن عمرو بن العاص عندما أى فتح طرابلس بعث رسالة 

أنا قد بلغنا اطرابلس، «ه بقوله خيرب) هـ23/هـ31(إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  .)4(»وبينها وبني إفريقية تسعة أيام فإن رأى أمري املؤمنني أن يأذن لنا يف غزوها فعل

وما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن املقصود بإفريقية يف النص السابق، املنطقة ككل، قول عبداهللا 
زانا عثمان بن عفان إفريقية، وكان ا أغ«: بن الزبري نفسه، أثناء حديثه عن محلة عبداهللا بن سعد

  .)5(»بطريقا سلطانه من اطرابلس إىل طنجة

وهو املعىن نفسه الذي ظل سائدا لفترة طويلة، حيث جند مصادر تارخيية متعددة تستعمله 
  ...)7(وابن خياط )6(مثل ابن حبيب

وربا، حدث وكما حدث مع الرومان، وأمام اتساع اال املفتوح والذي وصل إىل جنوب أ
نوع من التحديد والتخصيص للمصطلح، فلم يعد يعرب عن املنطقة ككل وإمنا عن جزء منها 

فاقتصر اسم إفريقية على ما يلي مصر غربا حىت جباية، أي أنه ضم تونس ونصف مقاطعة «
  .)8(»قسنطينة احلالية
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لسابق، حتيل نتيجة هلذا التخصيص مت استحداث لفظة عربية خالصة، مل تكن متداولة يف ا
على املنطقة بشكل عام، فأطلق مصطلح املغرب على اجلناح الغريب من دار اإلسالم أو مغرب 

  . الشمس
والسؤال املثار هنا، مىت ظهر هذا املصطلح؟ وهل ميكن حتديد الفترة التارخيية اليت ظهر فيها 

  بشكل تقرييب؟ 
ة أن هذا املصطلح ظهر مع جيب أن نعترف أنه من الصعب اإلجابة عن هذا اإلشكال، خاص

بداية التدوين يف التاريخ، حيث جنده عند ابن خياط وكذلك البالذري، والطربي، وابن عبد 
  ...)9(احلكم

من خالل استقراء النصوص،  - وبشكل تقرييب- وبالرغم من ذلك ميكن حتديد هذه الفترة 
  .ة واخللفاءخاصة تلك اليت أوردت الرسائل واحلوارات اليت كانت جتري بني القاد

بعث إىل عامله باملدينة مروان ) ه61-ه41(يذكر ابن خياط أن اخلليفة معاوية بن أيب سفيان
  .)10(»أن ابعث عبدامللك بن مروان على بعث املدينة إىل بالد املغرب«: ابن احلكم قائال

 تعد هذه الرسالة أقدم مصدر يذكر فيه مصطلح املغرب على لسان اخلليفة معاوية نفسه، غري
أنه ال ميكن االعتماد عليها لغياب ما يعضدها من رسائل أخرى، وألن الفترة اليت حتدثت عنها 
كانت فيها املنطقة غري خاضعة للخالفة العربية اإلسالمية، وكانت حماوالت الدخول إليها ما زالت 

أي  يف بداياا، نضيف إىل ذلك أن معلومات العرب عن املنطقة كانت حمدودة، نتيجة لغياب
تواصل كبري بينهما يف السابق، وأن أقصى ما عرفوه كوا تابعة للبيزنطيني، ومن مثة فإن االسم 

كما " إفريقية"الذي كان رائجا لديهم هو االسم نفسه الذي كان معتمدا لدى البيزنطيني وهو 
  .رأينا سابقا

يب لدار اإلسالم، وهو باإلضافة إىل أن مصطلح املغرب جاء تعبريا عربيا خالصا عن اال الغر
الشيء الذي مل يتحقق يف عهد معاوية، وبذلك نستنتج أن لفظة املغرب اليت أوردها ابن خياط يف 

  .هذه الرسالة من وضعه وليست من قول معاوية ابن أيب سفيان
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أما أهم إشارة ميكنها أن تساعدنا يف اإلجابة عن هذا اإلشكال، فقد وردت عند كل من 
  .ين وابن عذاري، أثناء حديثهما عن والة املغرب يف الفترة األمويةالرقيق القريوا

فالرقيق القريواين أثناء حديثه عن الوايل عبيد اهللا بن احلبحاب، وعن ما واجهه من ثورات  
وحاشيته، ) هـ125/هـ105(اخلوارج، يورد لنا نص احلوار الذي دار بني هشام بن عبدامللك 

واختلفت األمور على عبيداهللا بن احلبحاب واجتمع الناس .. «مستفسرا عن األحداث، فيقول 
أقتل أولئك الرجال الذين كانوا يفدون «: وعزلوه عن أنفسهم وبلغ ذلك هشام بن عبدامللك وقال
  .)11(»علينا من املغرب أصحاب الغنائم قيل نعم يا أمري املؤمنني

زمنيا عن إشارة الرقيق القريواين،  أما ابن عذاري فيورد لنا نصا فيه إشارة إىل املغرب متقدما
عندما أراد تعيني وال على املغرب، قام ) هـ99-96(فيذكر أن اخلليفة سليمان بن عبد امللك 

، فأشار عليه مبحمد بن يزيد، موىل قريش، فقام باستدعائه وتكليفه "رجاء بن حيوة"باستشارة 
 !وقم فيما وليتك باحلق والعدل !شريك لهاتق اهللا وحده ال  !يا حممد بن يزيد«: ناصحا إياه قائال

  .)12(»وقد وليتك إفريقية واملغرب كله
ميكن أن نؤكد من خالل النصني السابقني أن مصطلح املغرب أصبح متداوال مباشرة بعد 
انتهاء عملية الفتح؛ فالنص يذكر لنا فترة اخلليفة سليمان، وقد جاء إىل اخلالفة مباشرة بعد وفاة 

لذي يف عهده مت الفتح الكامل الشامل للمغرب واألندلس، فكان البد من استحداث أخيه الوليد، ا
  .مصطلح يعرب عن هذا الوضع اجلديد

وبذلك خنلص إىل القول إنه بدأ تداول مصطلح املغرب يف أواخر القرن األول اهلجري 
، الذي "إفريقية"باعتباره اجلناح الغريب لدار اإلسالم، آخذا يف االنتشار إىل أن حل حمل مصطلح 

  .أصبح يعرب عن جزء من بالد املغرب فقط
  . يف  أصل السكان و تنظيمهم االجتماعي : املبحث الثاين

  :يف أصل السكان - أوال
  : ميكن تصنيف السكان الذين كانوا يقطنون املنطقة أثناء الفتح، إىل ثالثة أصناف

  : البيزنطيون.أ
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هم امتداد طبيعي للرومان، واستوطن عدد منهم كانت هلم الغلبة السياسية يف املنطقة، و
  .املنطقة، وخاصة يف املناطق الساحلية واملدن اإلدارية، وكانوا أول من تواجه معهم العرب

  : األفارقة.ب
كانوا بدورهم يقطنون يف املراكز الساحلية، وهم يف الغالب أخالط من الروم وبقايا الفنيقيني 

وتييه يرى أم فينيقيون باألساس، حافظوا على هويتهم اخلاصة والرببر ممن تزاوجوا، وإن كان ج
بالرغم من األحداث املؤسفة اليت تعرضوا هلا، وباألخص اللغة الفينيقية، اليت استمرت يف الوجود 

، وأكد بروكوب )13(بشكل كبري حىت يف أيام أوغسطني الذي سجل ذلك يف رسائله وكتاباته
  .)14(»ا يتكلمون البونيقيةأهايل املنطقة ال زالو«كذلك أن 

ومن احملتمل استمرار هذه اللغة يف الوجود حىت زمن اإلسالم حيث جند البكري عند حديثه 
ليست بعريب وال عجمي وال بربري وال يعرفه "عن مدينة سرت، يذكر لغة أهل املدينة بأا 

د تساؤل مفتوح إىل أن ، فلم ال تكون اللغة املقصودة هنا هي الفنيقية؟ ويبقى هذا جمر)15(»غريهم
  .تظهر دالئل جديدة تنفي أو تثبت ذلك

  :الرببر.ج
الليبيون واملوريون، واملالحظ أن هذه : هم السكان األصليون للمنطقة، عرفوا بعدة أمساء منها

األمساء كلها خارجية أطلقها عليهم قوم آخرون، ومل يعرفوا باسم خاص أطلقوه على أنفسهم، 
 القبلي، أي االنتساب إىل القبيلة، دون جتاوز ذلك إىل اسم علم جامع لشعب وإمنا اكتفوا بالتعيني

  .له خصائص مشتركة
Berbaroiومل تكن لفظة الرببر معروفة عند العرب، قبل اتصاهلم باملغرب، فهي لفظة يونانية 

 

ومنها انتقلت إىل الرومان حيث استعملوها لتعيني كل خارج عن احلضارة الرومانية،  ،)16(
البيزنطيني، فيبدو أن العرب قد  وبقي هذا اللفظ مستعمال أيام )17(اصة سكان مشال إفريقياوخ

وجدوا هذا اللفظ يطلق بصفة عامة على سكان املنطقة، وأمام اتساع استعماله حاول الكتاب 
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إعطاء تفسري هلذه اللفظة من خالل املعجم العريب، مبتعدين كل البعد عن املعىن االصطالحي 
  .ي، الذي كان سائدا يف املعجم اليوناين الالتيينالتحقري

  ":الرببر"هناك روايتان أساسيتان حاولتا تفسري مصطلح 
اعتمدت على النسب، حيث افترضت وجود جد أعلى تنحدر منه مجيع قبائل : األوىل -

  .)18(ق االسم اجلامع وهو بر بن قيس بن عيالنشتالرببر، ومنه ا
امضة وغري املفهومة، وتنسبها املصادر إىل شخصية تارخيية امسه مبعىن اللغة الغ: الثانية -

ومسع رطانتهم ووعى «افريقش من اليمن، دخل إىل املغرب غازيا، فلما التقى ببعض سكانه 
  .)19(»اختالفها وتنوعها تعجب من ذلك، وقال ما أكثر بربرتكم فسموا بالرببر

، ودائما من خالل حكاية إفريقش، فعندما أما ليون اإلفريقي فيورد تفسريا آخر ملعىن الرببر
تيوسيني هرب إىل مصر وملا وجد نفسه مطاردا عاجزا عن ازم هذا األخري أمام األشوريني أو األ«

مقاومة العدو، استشار قومه أي سبيل يسلكونه للنجاة، فأجابوه صارخني الرببر أي إىل 
  .)20(»الصحراء

لرببر مبتعدة عن املعىن التحقريي املقترن ا منذ هكذا فسرت معظم املصادر العربية لفظة ا
، وعرف سكان املغرب ذه اللفظة ، والذين،كما قلت سابقا، مل يسموا )21(اإلغريق والرومان

أنفسهم ذه التسمية أو بأخرى، إمنا اكتفوا بأمساء قبائلهم، مبعىن أن هذه التسمية خارجية أطلقها 
  .ة الشعوبعليهم أناس آخرون لتمييزهم عن بقي

أما عن أصل الرببر فقد اختلف الدارسون حول أصلهم ، ومل يتم االتفاق حول رأي واحد  
  ..يف أغلب فترات دراسته إذ الزال اجلدل قائما، حمط أخذ ورد بني املدارس الفكرية املعاصرة

يعد هريودوت أول من أشار إىل ساكنة املغرب حيث أكد أن املنطقة كان : الرأي األول
  .)22("حضرية"وفرقة " بدوية"ها الليبيون، الذين ينقسمون بدورهم إىل فرقتني،فرقة يقطن

فال يتردد يف نسبتهم إىل الطرواديني الذين طردوا من طروادة بعد أن «أما عن أصلهم 
  .)23(»ق م 12و 11حطمها التحالف اإلغريقي، ما بني القرنني 
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، الذي أكد فيه على أن "salluste"الوست فقد جاء به املؤرخ الروماين س: أما الرأي الثاين
الليبيني واجليتوليني أول من سكن املنطقة، فاختلط م فيما بعد امليديون واألرمنيون والفرس، 

عندما دخل إسبانيا، فجاء أولئك إىل املغرب  "Hercul"الذين كانوا جندا يف جيش القائد هريكول 
ون واألرمنيون بالليبيني أما الفرس فقد اختلطوا فاختلطوا مع ساكنته األوائل، فاختلط امليدي

  .)24(باجليتوليني
الذي عاش يف الفترة البيزنطية، حيث كان " Procope"أتى به املؤرخ بروكوب : الرأي الثالث

الذي هزم الونداليني وأعاد املغرب إىل السيطرة البيزنطية، وقد  ،"Belisair"بيليزار"مرافقا للقائد 
الكنعاين الفلسطيين للرببر، فبعد أن احتل العربانيون فلسطني هرب هؤالء إىل  أكد فيه على األصل

مصر، غري أم سرعان ما تركوها لكوا آهلة بالسكان، مث اجتهوا إىل املغرب وانتشروا فيه إىل 
  .)25(حدود جبل طارق

  : أما يف املصادر العربية اليت عاجلت هذه اإلشكالية، فنجد رأيني أساسيني
تتحدث عن األصل الكنعاين الفلسطيين، حيث هاجر الكنعانيون  إىل املغرب : األولالرأي 

حيث فنجد ابن عبداحلكم يؤكد على أن أصل الرببر من فلسطني . بعد هزميتهم أمام العربانيني
وكان ملكهم جالوت فلما قتله داود عليه السالم خرج الرببر متوجهني إىل املغرب حىت « :يقول

بية ومراقية، ومها كورتان من كور مصر الغربية، فتفرقوا هناك، فتقدمت زناتة ومغيلة انتهوا إىل لو
إىل املغرب وسكنوا اجلبال، وتقدمت لواتة فسكنت أرض انطابلس وهي برقة، وتفرقت يف هذا 

  . )26(»املغرب وانتشروا فيه حىت بلغوا السوس
أن «ألصل، فالبكري يذكر وتذهب يف هذا االجتاه أغلب الروايات اليت حتدثت عن هذا ا

وهذا االسم مسة لسائر  ،وكان ملكهم جالوت ،ديار الرببر كانت فلسطني من بالد الشام
أم «ويرى ياقوت احلموي،  .)27(»فساروا إىل بالد املغرب ،ملوكهم، إىل أن قتل داود جالوت

                                                                                                                                                                                              
  

  
   

   
   



اإلنسانيةريخ والعلوم في التا:مجلة ليكسوس  

21 
 

 
 

طني، وهم أهل من اجلبارين الذين قاتلهم داود وطالوت، وكانت منازهلم على الدهر ناحية فلس
  .)28(»عمود، فلما أخرجوا من أرض فلسطني أتوا املغرب فتناسلوا به وأقاموا يف جباله

فبعد أن درس  - الذي يعد أهم من درس هذه اإلشكالية يف تلك الفترة-أما ابن خلدون 
وأن اسم .. من ولد كنعان بن حام«مجيع اآلراء اليت ناقشت هذا املوضوع، خلص إىل القول إم 

يهم مازيغ وإخوم أركيش وفلسطني إخوام بنو كسلوحيم بن مصراييم بن حام، وملكهم أب
جالوت مسة معروفة له، وكانت بني فلسطني هؤالء وبني بين إسرائيل بالشام حروب مذكورة، 
وكان بنو كنعان وواكريكيش شيعا لفلسطني، فال يقعن يف ومهك غري هذا، فهو الصحيح الذي  

  .)29(»اليعدل عنه
حيث يطرح السؤال ، Procopeتكمن أمهية الرأي األخري يف اتفاقه مع ما أورده بروكوب 

؟ أم ظهر و انتشر  عند سكان املغرب وعنهم أخذ املؤرخون العرب Procopeهل قرأ هؤالء رأي 
  هذه الرواية؟ 

وليس هناك إشارة تفيد ذلك  ،Procopeليس لدينا دليل حول اطالع العرب على بروكوب 
ا هو معروف من مصادر، مما جيعلنا نستبعد ذلك، واألرجح أن هذا الرأي كان معروفا يف م

  .واملؤرخون العرب Procopeومنتشرا لدى سكان املنطقة بشكل كبري، ونقله عنهم بروكوب 
واملهم يف كل ذلك، أن هذا االتفاق جيب أن يؤخذ باالعتبار، وأن يدرس جيدا بدل دمغه  

الفينيقيني قد جاؤوا إىل املنطقة قادمني إليها من فلسطني، مما جيعلنا  ، خصوصا أن"باألسطورة"
نتساءل أمل يكن الفنيقيون على علم مسبق باملنطقة، وأم كانوا على اتصال ا قبل جميئهم إليها؟ 

  ومن مثة أمل تعرف املنطقة هجرات قادمة من فلسطني قبل الفينيقيني؟
ن اليمن هاجروا إىل املغرب يف األزمنة الغابرة، و قد كان ترى أن أصل الرببر م: الرأي الثاين

ادعت إىل «هذا الرأي منتشرا بشكل كبري يف املنطقة، إذ ذكر ابن حزم أن طوائف من الرببر 
  .)30(»اليمن، إىل محري، وبعضهم إىل بر بن قيس عيالن

ال، رأي الرببر أما البكري فقد فصل يف األمر وأورد لنا يف نصه، الذي عاجل فيه هذا اإلشك
زعموا أم من أوزاع من اليمن تفرقوا عندما كان من سيل العرم ما كان، «حول أصلهم، حيث 
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إم : قال الكندي.. وقيل إن أبرهة ذا املنار ختلفهم باملغرب، ومنهم من رأى أم من قيس عيالن
  .)31(»من ولد بر بن قيس بن عيالن

نفسه، وكذا سابق بن سليمان املطماطي، و يذهب هانئ بن بكور الضريسي االجتاه 
وكهالن بن أيب لؤي، وأيوب بن أيب يزيد، وغريهم من نسابة الرببر حيث يعتربون الرببر فرقتني 

فالبتر من ولد بر بن قيس بن عيالن والربانس بنو برنس بن سفجو بن أبزج "ومها الربانس والبتر، 
ام بن مازيغ بن كنعان بن حام وهذا هو الذي بن جناح بن واليل بن شراط بن تام بن دومي بن د

  .)32(»يعتمده نسابة الرببر
وال خيرج ابن أيب زرع عن هذا الرأي، حيث خص به قبائل زناتة، اليت تعترب فرعا من البتر، 

فقبل أن يبدأ باحلديث عن قيام دولة بين مرين بدأ بإشكالية نسبهم، .كما بني ذلك ابن خلدون
مادغيس األبتر، بن بر بن قيس عيالن بن «من زناتة وجدهم األعلى هو فذكر أن بين مرين فخد 

  .)33(»مضر بن نزار بن معد بن عدنان فهم عرب األصل
وقد كان هذا الرأي معروفا لدى الزناتيني والعرب مبكرا، حسب ابن أيب زرع ، أي منذ 

وبة قبائل زناتة، اللقاء بني الطرفني، خاصة مع حسان بن النعمان، الذي كان أول من ذكر بعر
أثناء حماولته إقناعهم باإلسالم، فلجأ إىل التذكري بوحدة األصل، وأنه ال جيوز التقاتل بني اإلخوان، 

يا معشر زناتة أنتم إخواننا يف النسب، فلم ختالفونا «قائال هلم يف صيغة تساؤل استنكاري، 
ولكنكم معشر العرب  !وا بلىوتعينون علينا أعداءنا؟ أليس أبوكم بر ابن قيس بن عيالن؟ قال

، ولتجاوز ذلك كتب هلم حسان بن النعمان إقرارا شهد فيه )34(»تنكرون لنا ذلك وتدفعوننا عنه
  .)35(شيوخ العرب  وشيوخ زناتة، على أم إخوام يف النسب، أبناء بر ابن قيس

ابقة، ولكن وقد انفرد ابن أيب زرع ذا النص، حبيث مل نعثر على مثيل له يف املصادر الس
أمهيته تكمن يف مدى اإلحساس الذي كان منتشرا يف صفوف قبائل زناتة بأم فرع من القبائل 
العربية هاجرت إىل املغرب منذ زمن مبكر، وال خيفى الدور السياسي الذي أداه هذا الرأي يف 

  .تكوين الدول  ببالد املغرب
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موعة من النسابني واملؤرخني، فاعتربوها وقد تعرض هذا الرأي إىل النقد والتفنيد، من قبل جم
فابن حزم، الذي يعد من أوائل . جمرد أوهام ليس هلا سند تارخيي، وإمنا هي من وضع الوضاعني

فما علم «من حبث يف هذا اإلشكال، نفى أن يكون الرببر من محري أو ينحدرون من بر بن قيس، 
ري طريق إىل بالد الرببر إال يف تكاذيب النسابون لقيس عيالن ابن امسه بر أصال، وال كان حلم

  .)36(»مؤرخي اليمن
وهذا ما يتبناه ياقوت احلموي الذي ينفي بشدة، عن طريق عبداهللا بن صاحل، أن يكون لقيس 

  .)37(بن عيالن ولد امسه بر مؤكدا أم من اجلبارين الذين قاتلهم داود وطالوت
تبع كل اآلراء ليخلص إىل نفي ذلك كما جند ابن خلدون يتبىن بدوره هذا الرأي، فقد ت

ويؤكد كل ما قاله ابن حزم، إال أنه يستثين قبيليت كتامة وصنهاجة حيث يرجع أصوهلما إىل اليمن 
  .)38(دون شك

قبائل شىت من «أما مالك بن املرحل فقد حاول التوفيق بني هذه اآلراء فانتهى إىل أن الرببر 
  .)39(»محري ومضر والعمالقة وكنعان وقريش

، عرف هذا املوضوع نقلة نوعية مع املستشرقني األوربيني، حيث جند 19ابتداء من القرن 
جمموعة مهمة منهم حتاول اإلجابة عن أصل الرببر، معتمدة هذه املرة على نتائج األحباث األثرية 

  .واألنثربولوجية لتدعيم هذا الرأي أو ذاك
  :وميكن تصنيف هذه اآلراء إىل ثالث مقاالت

تؤكد على األصل الشرقي للرببر، ودافعت املدرسة األملانية عن هذا الرأي : األوىل املقالة
فهذا . واليت عملت على تدعيم الروايات التارخيية اليت رأيناها سابقا بنتائج األحباث األثرية بقوة،
 ،A.Divittaيؤكد أن الرببر كنعانيون قدموا من فلسطني وهو ما ذهب إليه ديفيتا  Moversموفر 

عن هندية أصلهم معتمدين على أمساء أماكن  Ritterوريتر Kaltbmnerوأسفرت أحباث كالتيمنر
تنتشر عرب اهلند وشرق إفريقيا ومصر،وقد افترضا أن الرببر هم الذين أعطوها امسهم عند مرورهم 

  .)40(فقد دافع بصرامة على األصل اإلغريقي اإلجيي Bertholonمنها، أما الدكتور برثولون 
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أكدت على األصل األوريب وخاصة الفرنسي للرببر، وتعد املدرسة الفرنسية : قالة الثانيةامل
فقد استغلت مجيع الوسائل املمكنة للتدليل على ذلك، وعلى رأسها . أهم معرب عن هذا الرأي

نتائج األحباث األثرية، فما أن تعثر على أثر يف بالد املغرب يشبه ما عثر عليه يف إحدى البلدان 
  .األوربية، حىت تسرع يف تأويل ذلك وإرجاعه إىل األصل املشترك بينهما

يف بالد املغرب، سارع الباحثون إىل ربط عالقة مع قرينه  Dolmen" الدوملن"فعندما اكتشف 
، وإذا مت إثارة )41(فهناك عالقة أخوية تربط بينهما ال ميكن إغفاهلا.. املكتشف يف إسبانيا وفرنسا

ا النصب إىل املغرب؟ يكون اجلواب جاهزا، هو هجرة اإلنسان األوريب إىل سؤال كيف وصل هذ
  .)42(مشال إفريقيا منذ زمن مبكر وتوطني احلضارة امليغاليتية هناك

فعلى هذه الطريقة اإلحلاقية سارت مجيع األحباث اليت تعتمد نتائج حفريات ما قبل التاريخ، 
 .)43(يفكل ما اكتشف إال له أصل سليت وبالتايل فرنس

اعتمدت نتائج األحباث األنثربولوجية واألركيولوجية لتحديد موقفها، بعيدا عن : املقالة الثالثة
اآلراء املسبقة والضالالت اإليديولوجية، فحاولت استنطاق املكتشفات لتقرر أن بالد املغرب 

اإلنسان حيث عثر على بقايا . )44(ألف سنة قبل امليالد 30عرف استقرار اإلنسان منذ حوايل 
يف كهوف قرب مدينة وهران والرباط، يف دار السلطان، ويرجع زمنيا إىل  Homo sapienالعاقل 

 Gro-Magnonوهو مزامن إلنسان " اإلنسان العثريي"العصر احلجري القدمي، وقد أطلق عليه اسم 

"  العريبمشىت"الذي عثر عليه يف عدة مواقع بأوربا، ويعتقد باحثون كثر أن له عالقة ما بإنسان 
يف عدة مناطق " مشىت العريب"، وقد اكتشفت بقايا إنسان )45(الذي ظهر متأخرا زمنيا عن السابق

كلم شرقي جباية،  30على بعد " أفالو بورمال"ويف قسنطينة ،ويف مغارة "من بالد املغرب، 
من وكذلك يف الواجهة األطلسية من املغرب األقصى، وخاصة يف مغارة دار السلطان بالقرب 

  .)46(»الرباط
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وقد اختلف العلماء يف حتديد أصل هذا اإلنسان، فمنهم من قال إنه قدم من أوربا، مارا 
بإسبانيا وجبل طارق ليستوطن يف املغرب وجزر الكناري، أما اآلخرون فيؤكدون أنه جاء من 

األصل احمللي  بيد أن كال الطرفني ال يقدمان لنا دالئل كافية تؤكد مقوالما، فيبقى لنا. املشرق
  . )47(األكثر إقناعا يف غياب أي دليل يشري إىل قدومهما من خارج املنطقة

ويبدو أن هذا اإلنسان مل يعرف تطورا كبريا، إذ إنه سيختفي من املنطقة بشكل كبري دون 
  .)48(أن ينقرض، مما حدا بكامبس إىل نفي كونه اجلد األعلى أو أصل اإلنسان الرببري

فاء مع ظهور إنسان جديد يف املنطقة هو إنسان ما قبل متوسطي أو وتزامن هذا االخت
. اإلنسان القفصي، الذي عرف تطورا كبريا، تدل على ذلك بقاياه وآثاره املنتشرة يف املنطقة

وجتمع األحباث أن ال عالقة له بإنسان مشىت العريب الذي كان منتشرا يف اجلهة الغربية من مشال 
وهذا ما دفع االنثربولوجيني إىل تتبع . نسان القفصي ظهر يف اجلهة الشرقيةإفريقيا، يف حني إن اإل

آثاره ملعرفة اجلهة اليت قدم منها، وبعد حبث طويل اتفق أغلب هؤالء الباحثني أن هذا اإلنسان قدم 
، وأنه يشكل أصل اإلنسان الرببري وأساسه، وأم أوائل الرببر حسب تعبري )49(من املشرق العريب

Campsكامبس
)50(.  

إذا كان اإلنسان القفصي حسب الباحثني االنثروبولوجيني قد عرف تطورا وانتشارا كبريين 
يف بالد املغرب، فإن إنسان مشىت العريب مل ينقرض ائيا بل ظل موجودا ومستمرا بشكل من 

نسان األشكال خاصة يف اجلهة الغربية واجلنوبية من مشال إفريقيا، وإن مل يستطع أن جياري اإل
أصل اإلنسان الرببري «القفصي يف تطوره وانتشاره، وهذا ما دفع أحد الباحثني إىل القول إن 

خليط من إنسان حملي تطور يف املنطقة، وإنسان طارئ قدم من الشرق األدىن، ومكنت اهلجرة من 
  .)51(»اندماجهما واختالطهما فأنتجا اإلنسان الرببري

لى أما مل ميتزجا يف كتلة واحدة، رغم وجودمها مؤكدا ع Campsوهذا ما يرفضه كامبس
يف فترة تارخيية واحدة، حيث ظل إنسان مشىت العريب متميزا إىل اليوم عن اإلنسان القفصي، 
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، )52(ال ميثل سوى نسبة ضئيلة من سكان املغرب" مشىت العريب"ويذهب إىل القول إن إنسان 
وإمنا يربطهم يف الغالب األعم باإلنسان القفصي لذلك نفى أن يكون هذا اإلنسان هو أصل الرببر، 

 .)53(أو ما يعرف باإلنسان املتوسطي األول
     .التنظيم االجتماعي للسكان: ثانيا

قام النسابة واملؤرخون العرب عند دراستهم للقبائل املغربية بتصنيف الرببر إىل جمموعتني  
، )54(بن قيس، فولد بر مادغس وبرنس كبريتني مها البتر والربانس تنحدران من جد أعلى هو بر

فمادغس املعروف باألبتر هو جد البتر، أما برنس فهو جد الربانس، إال أن هذا الرأي غري جممع 
  .)55(عليه فهناك من رأى أن البتر وحدهم أحفاد بر ابن قيس أما الربانس فمن كنعان

برية مع منط حياة القبائل إن هذا التقسيم ناتج عن التشابه الكبري لنمط حياة القبائل الرب
العربية، لذلك مل جيد النسابة أدىن صعوبة يف تقسيم قبائل الرببر إىل جذمني عظيمني كما هو 

  .)56(حاصل عندهم
وقد ظهرت آراء حاولت إعطاء تفسري جديد ألصل هذا التقسيم، فنجد مثال جوتييه يربط 

كان األكثر حتضرا، ألم اعتمدوا هذا التقسيم بنمط عيش هذه اموعات، فيجعل الربانس الس
على االستقرار يف منط عيشهم، أما البتر فهم البدو الرحل الذين اعتمدوا يف منط عيشهم على 

  .)57(الترحال
وقد ذهب جوتييه بعيدا يف التحليل عندما جعل العالقة الصدامية بني الطرفني املدخل األساس 

مؤنس هذا الرأي مع اختالف طفيف يف التفاصيل، و يتبىن حسني . واحملرك األول لتاريخ املغرب
أن الرببر ينقسمون إىل طائفتني متباينتني ومها طائفة احلضر الذين يسكنون النواحي «فهو يرى 

اخلصبة الشمالية والسفوح املزروعة، وطائفة الرببر الرحل الذين يعمرون الصحاري والواحات اليت 
شاطرته جلوتييه الرأي يف هذا التقسيم إال أنه يرفض ، فبالرغم من م)58(»تلي ذلك جنوبا وشرقا
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جعل كل البتر بدوا وكل الربانس حضرا، كما يرفض جعل االختالف يف منط عيشهم مدخال 
  .أساسيا لفهم تاريخ بالد املغرب

. أما ويليام مرسييه فيفسر تسمية الربانس والبتر تبعا لنوع من اللباس كان منتشرا يف املغرب
فمنهم من كانوا يرتدون الربنس : ا دخلوا املغرب الحظوا اختالفا يف زي قبائل الرببرفالعرب عندم

، ومنهم )مجع برنس(الطويل أو الربنس الذي له غطاء الرأس، وهؤالء أطلق عليهم اسم الربانس 
مجع أبتر، مبعىن (من كانوا يلبسون هذا الرداء دون غطاء للرأس، وهؤالء أطلق عليهم العرب البتر 

  .)59( )ناقص أو املقطوعال
إن هذا الرأي الذي تبناه مرسييه ليس له أي سند أو دليل تارخيي يدعمه، وإمنا اعتمد يف 
تأويله على مشاهدته العينية، مما يضعف موقفه هذا، على عكس جوتييه الذي ميكن أخذ موقفه 

إشكالية البداوة  بعني االعتبار، حيث جنده معتمدا على ابن خلدون الذي كان أول من أشار إىل
  .واحلضارة وتأثريها يف تاريخ املغرب وإن مل يذهب إىل حد اعتبارها احملرك األساسي له

ويبقى أن التفسري القائم على النسب هو الراجح، حبكم أن العرب كلما اختلطوا بشعب إال 
قارب وحاولوا البحث عن نسبه وأصله وإرجاعه إىل جد أعلى، كما هو حاصل عندهم، ونظرا للت

الشديد القائم بني جمتمعهم القبلي واتمع القبلي الرببري، فإم مل جيدوا أدىن صعوبة يف مماهاة 
  .التصنيف العام للرببر مع ما كان حاصال لديهم منذ وقت مبكر

ويف األخري نشري إىل أن ابن خلدون قد قام بتصنيف مجيع القبائل اليت تنضوي حتت هذين 
أوربة وصنهاجة وكتامة ومصمودة وعجيسة : سم الربانس إىل سبع قبائلاجلذمني العظيمني، فق

  .وأوريغة وازداجة، وزاد سابق املطماطي وغريه ثالث قبائل أخرى وهي ملطة وهسكورة وجزولة
ونفوسة ) تنحدر منها قبائل زناتة(ضريسة : وأما البتر فينقسم شعبهم إىل أربع قبائل وهم

  .)60(وأداسة وبنو لوى وهم لواتة
وقد تناوب على حكم املغرب قبائل من كال اجلذمني، فنجد املرابطني من صنهاجة 

 .واملوحدين من املصامدة وكالمها من الربانس، مث املرينيني وقبلهم املغراويني وهؤالء من البتر
 
 

                                                             
   

  



اإلنسانيةريخ والعلوم في التا:مجلة ليكسوس  

28 
 

 
 

 .التنظيم الديين لبالد املغرب:املبحث الثالث      
الفتوحات العربية االسالمية  حييلنا  تلقائيا إىل  إن احلديث عن  الديانات يف بالد املغرب قبل

املسيحية، ليس ألن املنطقة مل تعرف غريها، ولكن حبكم أا أكثر الديانات اليت عرفت انتشارا 
، وملسامهتها بشكل كبري يف التطور التارخيي للمنطقة، إىل جانب املكانة الرمزية اليت )61(مهما فيها

نة املسيحية، إذ أجنبت قساوسة كثر هلم مكانة مقدسة يف العامل كانت حتتلها يف تاريخ الديا
املسيحي، ويكفي أن نذكر أغسطني الذي يعد أهم رجل دين نافح عن الديانة املسيحية يف وجه 

، وكذلك القديس ترتوليان والقديس سبري )62(املالحدة واملنشقني وكذا أتباع الديانات األخرى
  .)63(يحينيالذين كانت كنائسهم مزارا للمس

فقد دخلت املسيحية إىل مشال إفريقيا يف القرن الثاين امليالدي، حيث بدأ املبشرون بالدعوة 
بيد أن القمع سرعان ما الحقهم، حيث . إىل هذا الدين اجلديد، ووجدت هلا أتباعا منذ البداية

زيادة املتعاطفني  استشهد العديد منهم حتت التعذيب أو اإلعدام املباشر، وقد ساهم هذا التنكيل يف
إن أرض «واملؤيدين هلذه الديانة، وهذا ما  يؤكده أغسطني عند حديثه حول هذه الفترة قائال 

  .)64(»إفريقية مملوءة بأحباء القديسني الشهداء
فاملكانة االعتبارية اليت حتتلها املسيحية يف مشال إفريقيا جاءت من هنا، حيث كان سكان 

  .عتنقوا هذه الديانة ودفعوا من أجلها مثنا غاليامشال إفريقيا من أوائل من ا
لكن هذا التنكيل سيزول الحقا مع اعتناق اإلمرباطورية الرومانية للمسيحية، حيث ستعمل 
على توفري مجيع اإلمكانيات ألتباعها من أجل العمل على نشرها والتمكني هلا يف اإلمرباطورية، إىل 

  .يف الذي يمن فيه املسيحيةأن أصبحت حمسوبة كليا على اخلط اجلغرا
إن هذا التجانس الذي حصل بني اإلمرباطورية واملسيحية خدم الطرفني كثريا، إال أنه ما لبث 
أن انعكس سلبا عليهما، ذلك أن هذه الديانة ما لبثت أن عرفت انشقاقات وخالفات عقدية كان 

ضه بالقوة، وحتولت هذه يزيد من حدا اعتناق األباطرة هذا املذهب أو ذاك، وحماولة فر
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، هددت وحدة اإلمرباطورية )65(االنشقاقات يف بعض األحيان إىل ثورات اجتماعية وسياسية
وأدخلتها يف صراعات عنيفة سامهت بشكل كبري يف إضعافها وايارها أمام الزحف الوندايل، 

نطقة، مما زاد يف الذي فرض سيطرته على مشال إفريقيا وأدخل معه مذهبه الديين األريوسي إىل امل
حدة االنقسامات حيث عمل احلكام على نشره بالقوة ويف الوقت نفسه اضطهاد ومالحقة أتباع 

  .)66(الكنيسة الكاثوليكية ومصادرة ممتلكاا
وعندما أعاد الروم البيزنطيون مشال إفريقيا إىل سيطرم، قاموا بعملية مضادة، حيث رمسوا 

  . )67(تح الكنائس اليت أغلقها الوندال وأرجعوا هلا مجيع ممتلكاااملذهب الكاثوليكي، وأعادوا ف

، وامتد إىل املشركني )68(ورافق هذه العملية اضطهاد شامل ألتباع املذهب األريوسي
والدوناتيني وحىت اليهود، الذين اضطروا إىل اللجوء إىل القبائل بعدما فصلوا عن مجيع الوظائف 

  .)69(م535العمومية سنة 
غريب أن هذا االنتعاش الكنسي مل تستفد منه السلطة البيزنطية كثريا، ذلك أن ومن ال

مسيحيي املنطقة كانت عيوم وقلوم معلقة بالبابوية يف روما، وليس إىل الكنيسة الشرقية اليت 
كانت مهيمنة يف القسطنطينية، ويعود الفضل يف ذلك للبابا جرجيوري األكرب، الذي عرفت يف 

ة الغربية انتعاشا كبريا، فقد عمل جاهدا على دعم الكنيسة يف مشال إفريقيا والتغلغل عهده الكنيس
ففي الوقت الذي كانت فيه احلكومة البيزنطية قد أخذت تنسحب «يف أوساط القبائل الرببرية، 

 -على مر األيام-رويدا من املواقع الداخلية، فقد كان القساوسة حيلون حمل احلكام، حىت أصبحوا 
ة الضعفاء واملظلومني فلم يعد هؤالء يتوجهون إىل القسطنطينية لبث ظالمام، وإمنا إىل بابا محا

، فدخل املغرب بذلك يف ما يشبه ازدواجية السلط، السلطة السياسية )70(»روما فهو أقرب إليهم
  . يف القسطنطينية والسلطة الروحية يف روما
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يف الصراعات العقدية، كان آخرها مناصرة وقد زاد من تفاقم هذا الوضع تدخل األباطرة 
للمذهب املونوثيلي، وما تبع  )71(اليت كانت وصية على ابنها هرقل الصغري-" مارتينيه"اإلمرباطورة 

  .ذلك من اضطهاد لباقي املذاهب األخرى
الذي كان  )72(وقد عارض الناس يف مشال إفريقيا هذا املذهب، وذلك بزعامة الراهب مكسيم

اهللا لن يرضى «م كبري من قبل مسيحيي تلك الفترة، وما لبث أن أعلنها مدوية بأن حيظى باحترا
، ووجد يف حركته هاته مساندة قوية )73("عن اإلمرباطورية الرومانية مادام هرقل وآله على عرشها

من قبل البابوية، اليت كان يكن هلا االحترام الشديد، وكذا من قبل حاكم إفريقية جرجيوريوس، 
هم هذا األخري بدور كبري يف تقوية هاته احلركة، اليت ستشكل القاعدة الصلبة حلركته فقد سا

العرش  (Caustant) حدث ذلك عندما اعتلى قسطانس الثاين«االنفصالية عن السلطة املركزية، وقد 
وكان متهما بالقول باإلرادة الواحدة، حيث مل جيد مكسيموس صعوبة يف دفع أغلبية  645سنة 

والقبائل الرببرية إىل الثورة ضد اإلمرباطور، لفائدة جرجيوريوس خاصة وأا كانت على  األهايل
فكان هذا االنفصال حمصلة التراكم التارخيي للصراع . )74("استعداد دائم ملناهضة السلطة املركزية

  .والشقاق داخل املسيحية، استفاد منه يف النهاية حاكم املنطقة
أن التركيز على املسيحية ليس ألا كانت مهيمنة كلية على  يف األخري جتب اإلشارة إىل

فالثابت لدى املؤرخني أن املسيحية يف . املنطقة، وإمنا للدور الذي أدته يف مسار احلضارة الرومانية
عز قوا مل تستطع أن تكتسح كل املغرب حيث ظلت بعض الديانات منتشرة، مثل اليهودية اليت 

جراوة قبيلة الكاهنة القوية، «، واعتنقتها بعض القبائل مثل "فينيقينيال"دخلت إىل املغرب مع 
وكذلك فعلت مجاعات من نفوسة يف طرابلس حيث ظلت هذه اتمعات باقية يف العهود 

، وقد تعرض اليهود للتعذيب واملضايقات الكثرية إبان الفترة الرومانية )75(»اإلسالمية بعد الفتح
، وعلى العموم ظلت اليهودية دينا على اهلامش، )76(جبارهم على التنصروالوندالية والبيزنطية، إل
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حيث مل تستطع أن تستقطب شرحية مهمة من سكان مشال إفريقيا، فظلت معزولة يف إطار 
  .جمموعات متفرقة ومنعزلة

أما الوثنية فقد عرفها سكان املغرب األقدمون، حيث كانوا يقدمون القرابني لآلهلة، نذكر 
له ماكورنا، ويوتا، وماكورفوس، وماتيال، وقد اهتم الفينيقيون ببناء املعابد لإلله تاميت، اإل:"منها

كما كانت عبادة الشمس والقمر وغريمها من الظواهر الطبيعية منتشرة يف أوساط واسعة، إضافة 
  .)77(»إىل عبادة األشجار واحليوانات وتقديس امللوك ورؤساء القبائل

مناذج لعبادات وثنية كانت منتشرة يف املنطقة، من قبيل صنم من وجند البكري يذكر عدة 
القرابني ويستشفون به من «احلجارة كانت بعض القبائل املنتشرة يف منطقة طرابلس تقدم له 

  .)78(»أدوائهم ويتربكون به يف أمواهلم
ية، وثنية وتوحيد: خالصة القول إن املنطقة عرفت ديانات متعددة ميكن تصنيفها إىل صنفني

  .بيد أا عرفت أساسا بالديانة املسيحية، اليت أدت دورا مهما وخطريا يف مرحلة ما قبل اإلسالم
  :خالصات 

  ظهور مصطلح املغرب بديال عن مصطلح إفريقية، اليت أصبحت ال متثل إال جزءا من
وهو تعبري عريب خالص مل يكن متداوال من قبل، وقد ظهر إىل الوجود املنطقة وهي تونس، 

  .بعد قبول املنطقة بسيادة اخلالفة اإلسالمية
  اختالف املصادر التارخيية واألحباث املعاصرة، وخاصة األنثربولوجية منها، حول أصل

الرببر، ولكنها تتفق على أن هذه املنطقة استوطنت منذ التاريخ القدمي، كما عرفت يف 
  .نفس الفترة عدة أشكال من اهلجرات البشرية خاصة من فلسطني

  انتشارديانات متعددة باملنطقة و خاصة املسيحية اليت لعبت دورا مهما يف التطور احلضاري
  .للمنطقة
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اولة من الوزارة الوصية أن جتعله رافدا عرف الكتاب املدرسي املغريب،عدة تطورات وجتديدات،حم

وصرفت أموال طائلة  يف هذا ، من روافد النجاح،معتقدة أن اخللل هو يف الكتاب املدرسي
املوضوع،ومتت االستعانة مبجموعة  كبرية من اخلرباء عند كل حماولة،ألمحد بوكماخ جناحا 

ه كمورد وحيد  للمعرفة ، حبيث مل مبستواهم العايل وتفوقهم،رغم  وجود"إقرا"باهرا،ومتيز  جيل
يكن للتلميذ بديال عن هذا الكتاب،ومل  يكن لالستاذ أيضا  بديال عنه، خبالف تلميذ املدرسة 
احلالية له عدة اختيارات،وهناك عوامل أخرى وروافد أخرى للمعرفة،كالقصص واالت والتلفاز 

،فما "إقرأ"الجيال األخرية أقل من جيلواالنترنيت،ورغم كل هذه االمكانيات يبق مستوى تالميذ ا
هي مواطن قوة هذا الكتاب؟وما هي أمكانيات االستفادة  منه حاليا لتصحيح ما آل إليه الكتاب 
املدرسي من منافسة  شرسة،وسوق سوداء أثناء إجنازه ونشره وتوزيعه،بل واختيار  هذا الكتاب أو 

 

 

الكتاب المدرسي بين الماضي 
   1)مقارنات  وتوصيات(والحاضر 

 سعیدة األشھب 
 باحثة  في التاریخ الدیني

  بالجدیدة 
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ولكن  تبق هناك هفوات يف  الكتاب  ذاك  رغم حرص الكل على ما جاء يف دفتر التحمالت،
من  هنا ستعمل على . اجلديد  ميكن  جتاوزها ال حقا مع االستعانة مبا جاء به بوكماخ سابقا 

القيام  بدراسة مقارنة بني كتاب أمحد بوكماخ واملؤلفات احلديثة، مع اقتراح  حلول  عملية  
  .للرفع من مستوى  املتعلمني املعريف واللغوي والثقايف

خاصة بالنسبة  للمستوى األول واملستوى "إقرأ"جايب من كال الكتابني،احلايل وهلذا سنستقي اإل
كما سنقترح بعض عوامل النجاح يف العملية التعليمية التعلمية اليت جيب أن تضاف إىل .النهائي 
  .إىل الكتاب املدرسي باإلضافةاالعتبار 

من درس  كل منشخصية  واليت بصمت  رسهااها كل من دنسيأما بالنسبة للنصوص اليت ال 
نصوص مشهورة  يتذكرها كل من  وهي .ن وبكل سهولةآلا الكل و يرددها." اقرأ"كتاب  خالل

،حبث نعترب حنن هذه النصوص  اال جند مثيال هلا يف الكتب اليت جاءت بعده و.”إقرأ“قرأ ب
أكلة :فإن قلت الخرى اليت درست،وان مل اقرا اجلزائر والبلدان اموحدة لنا يف كل بقاع املغرب

 .ستتذكروها  ال حمالة...هيا هيا أولعبة الغميضة، أواملمرضة ، أوأمحد والعفريت، أو البطاطس، 
عينات من النصوص املشهورة من  هوهذ.فنادرا ما تتذكر نصا من النصوص  واليةجيال املأما األ

   .املستوى االول
يت تضمن حروف اهلجاء واليت كان كل من التلميذ كما امتاز كتاب اقرأ بصفحته الشهرية ال

فقد كان قيمة ،أما املعجم الذي توفر عليه الكتاب ،باستمرار واملعلم جيد فيها مالذه حبيث تكرر
وقربت مفهوم املعجم للمتعلم واسرته اليت مل تكن متلك معجما أو  .مضافة له ميزته عن غريه

أما ،ي بالعطلة واللعب واملتعة لكل من الذكر واالنثىلينتهي املقرر بصور توح.  منجدا يف بيتها
ول فقد اعتمد فيه على نظرية تربوية تروم االنطالق لكتاب احلديث اخلاص باملستوى األابالنسبة 

أي من الكلمة إىل احلرف عكسما جه بوكماخ حيث انطلق من احلرف إىل .من الكل إىل اجلزء 
   .الكلمة 

يز الكتاب االول ببساطته وسهولة التعامل معه مع ابتعاد عن الكم أما بالنسبة للمضمون فقد مت
بالنسبة للمستوى النهائي أو ما يسمى بالشهادة " إقرأ"واالهتمام بالكيف  فمثل درس اللغة يف 

االبتدائية ، ميتد على مساحة  ثالث صفحات من احلجم الصغري، يتضمن نصا قرائيا  صفحتني ، 
  :عربية أو مسلمة أو عاملية ،والصفحة األخرية ا  ودائما النصوص هي ألعالم
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محر اخلفيف ، واستعمال شرح الكلمات، مع استعمال االلوان، اللون األ-1
  .لعالمات الترقيم باأللوان 

  لنفهم النص ، يتضمن أربع أو مخس أسئلة -2
  يوضحه الكاتب باختصار:موضوع النص  -3
  ب النص ومؤلفاته يقدم تعريفا خمتصرا بصاح: مؤلف النص -4
أسئلة شفهية ، سؤال فكري ،ولغوي، وحنوي، وتصريف، مت إمالء يطلب فيه تعليل -5

  .كتاب كلمة ما
    :متارين كتابية -6
  .مبثله اإلتيان أسر الكلمات ، يعطي منوذجا ويطلب *
  تعطي كلمات ومجل ا فراغ ميأل ذه الكلمات : كلمات للتمييز* 
فراغ يف مجل ميألها املتعلم مبا يناسب  مع احلرص على السالمة  قواعد يف عبارات، يترك* 

  .اللغوية
  .يطلب فيها النسج على منوال فقرة من الفقرات مع تغيري املوضوع : خطوة يف االنشاء* 
  .يطلب منه كتابة عنوان النص مثال خبط النسخ  مخس مرات : خط * 

تد على مساحة  ست أو سبع صفحات من احلجم أما بالنسبة للمقررالنهائي احلايل ، فدرس اللغة مي
ذا  جيزئالشيء الذي مل يكن سابقا (تستهل بنوع من أنواع القراءات:الكبري  حسب االسابيع 

فلم يكن التلميذ يعرف سوى قراءة واحدة،واآلن قراءة وظيفية،وقراءة مسترسلة،قراءة )الشكل
  ...شعرية

فإذا كانت فهرسة  .ا بني الكتابنيأما الفهارس فقد عرفت بدورها تباينا كبري
 .فإن فهرسة الكتاب احلديث مشحونة شحنا  .ون واملظهرضبوكماخ واضحة وخفيفة امل

إىل  وزارةعمدت ال،"منار اللغة العربية و املفيد يف اللغة العربية "بعد :مرحلة ما بعد املنار واملفيد 
توى التعليم يف املغرب ، ومن أبرز وحتسني مس،من أجل اخلروج من املشكلة،انفاق أموال طائلة

 :هذه احملاوالت 
I جتربة استعمال املعلوميات يف التعليم:Genie 

 ،وأنفقت الشيء الكثري يف التكوينات واملعدات ،عملت الدولة على حتديث القطاع
وقامت مبجهودات جبارة جد ، وصرفت ميزانيات خيالية من أجل إجناح العملية ، وقامت 
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التعليمية بكل الوسائل املعلوماتية، وقامت بتكوينات سريعة واستعجالية  اتبتزويد املؤسس
ألن الوسائل مل تستغل والربامج مل . ولكن من دون طائل يرجى . الستفادة مما  وفرتهل، 

ازالت رافضة لكن تغيري، وهناك من موالعقليات  ،حتني وفق ما يقتضيه استغالل هذا اال
رت أو ذخرية حربية جيب احلرص عليها وإحكام إغالق األبواب تعامل مع هذه الوسائل كك

  .عليها
حماولة مين ومن بعض تالمذيت املتفوقني يف املعلوميات (مما جعلها تتعطل عن العمل ،

الصالح حواسيب املؤسسة يف اطار نشاط نادي الرواد للبيئة والتنمية املستدامة الذي 
وقد شعرنا بفرحة عارمة حني أصلحنا )  زران باجلديدةأشرف عليه بالثانوية التأهيلية بئر ان

 2011بعضها كما توضح الصورة 
II  جتربة االدماج : 

االطماع ،  تهذه التجربة أسالت حوهلا املداد وكثرت حوهلا املوائد ، وكثر
،ولكن من عمل الكما يق"بالبني بني"والتالعبات باالرقام،والتكوينات الواقعية والومهية و

نه مل يتم أل ، وهذا يوضح سخطهم على هذه التجربة،”إمخاج وليس إدماج“اا مساه
ومل يشرك املدرس  ،وفرض فرضا عليهم،إنزاال  بل أنزل ،إقناع العنصر البشري باملشروع

رهق بالوثائق اليت جيب التعامل معها،وهي أمن أجل االقتناع بأمهية هذا العمل،يف حني 
 .وراقوليس من سطرها على األ،قتنع ا من سيشتغل اجتربة هلا حسناا ولكن جيب ان ي

 .قناع الشركاء وليس أمرهم من فوقإهلذا الحقا جيب االنتباه إىل 
III  مرحلة الوفا "مرحلة ما بعد هتني التجربتني أو“ 

فوضع نفسه ووزارته يف ،هو إلغاء االدماج،الوفاوزير التربية حممد أول ما قام به 
، وهنا من ”لة بني املزلتنيرتامل“حماولة املزج بني التجربتني االخريتني ن يف ورطة ، وهو اآل

وما مل حيفزه ،نه ما مل يقنع العنصر البشري جبدوى العملية أخربه أخالل جتربيت املتواضعة 
 .أو غريها وحيسسه بأنه هو الذي سينجح العملية فلن تنجح هذه التجربة أيضا،

ن ملزيد تضييع ملال ليس هناك جمال اآلمور ألصحاا فوعليه أن يسند األ
حياته التدريس ، ويف من ال يستعمل احلاسوب يف (و.الدولة،وتالعب مبستقبل أبناء املغرب

 .)اليومية يعفى من مثل هذه االنشطة
 :التوصيات
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كتفي ال أن ن،ضرورة مترير نصوص ذات حس وطين يف املقررات: اجلانب الوطين
 .يذ يرددون النشيد الوطيناملقرر بصورة لتالم ببداية 

ضرورة مترير نصوص ذات حس بيئي من أجل تربية الناشئة على :اجلانب البيئي
 .ا حتقق نتائج هامة جدااالهتمام بالبيئة مع القيام بأنشطة تطبيقية ميدانية،أل

ضرورة مترير نصوص  تريب اجليل على املساواة بني الذكر واالنىت يف : مقاربة النوع
لواجبات،مع احترام خصوصية كل جنس، يف انتظار استيعاب ما سطره الدستور احلقوق وا

 .املغريب من حديث عن املناصفة
مترير نصوص تلح على ضرورة احترام حقوق االنسان ، مع : حقوق االنسان

 .قافام وتقاليدهم وغريهاثو ،احترام كل االجناس والشعوب 
احترام االديان عامة وديننا السمح  مترير نصوص تلح على ضرورة : اجلانب الديين
 .خاصة والدفاع عنه 
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  الكتاب ومؤلفه: تقدمي
 - أثناء قراءتنا املتأنية-يف اطار ما ملسنه فيه " مؤرخو الشرفاء"جاءت فكرة تعريفنا بكتاب 

ية واملناقبية ملختلف الدراسات التارخي - بغض النظر عن بعض املالحظات –من معلومات قيمة 
وقد حاولنا يف هذه الدراسة اتباع سبيل . املغربية اليت تغطي فترة زمنية مديدة من تاريخ املغرب

االختصار يف املعلومات اليت أوردها الكاتب دون االخالل مبضمون الكتاب، ويف نفس الوقت 
  .   اليها توثيق خمتلف األفكار اليت أوردها املُؤلف يف دراسته لتسهيل عملية الرجوع

لكتابات ملختلف ا عبارة عن دراسة حتليلية نقدية الذي حنن بصدد التعريف به،كتاب فال
 اواخر القرن التاسع عشر، تناول فيهأىل إالسعدي و العهد منذنتجها املغاربة أاليت  واملناقبية التارخيية

ال خترج عن مناهج الكتابة  شار إىل كواأو ،ليفي بروفنصال مناهج الكتابة التارخيية عند املغاربة

ليفي بروفنصال لمؤلفه” مؤرخو الشرفاء“كتاب   
 قراءة في محتوى الكتاب وقيمته العلمية

 

  محمد العزوزي
 ماستر المغرب والمحیط

  فاس -الدولي، سایس
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خرى أاليت اشتغل عليها إىل كتابات ذات امليول التارخيي احملض، و األعماليف الشرق، وصنف 
  .هي كتب التراجم واملناقبوتضم معلومات قيمة عن اتمع املغريب  هالكن ،خترج عن هذا االطار

ل وتفض ،)79(رنسيةم باللغة الف1922سنة يف األصل ن الكتاب موضوع الدراسة نشر إ
تقدمي  إىل صفحة، مقسمة 319م بتعريبه يف حوايل  1977سنة  عبد القادر اخلالدياألستاذ 

لحق هام بأهم املصادر اليت اعتمد عليها بعض وذيل الكاتب عمله مب ،مخسة فصول وخامتةو
تأليف والترمجة منشورات دار املغرب للوالكتاب املعتمد من . املؤلفني املغاربة يف كتابة مصنفام

       . م1977/هـ1397، تاريخ النشر 5والنشر بالرباط، سلسلة التاريخ عدد 
 1894سنة باختصار من مواليد هو ف، "إيفارست ليفي بروفنسال" صاحب  الكتاب أما 

اليت بالعاصمة اجلزائرية بكلية اآلداب بعدها  ، والتحقتلقى تعليمه الثانوي مبدينة قسنطينة ،باجلزائر
الذي حبب إليه علم التاريخ ودراسة اآلثار والنقوش،  "جريوم كَركُوبينو"رف فيها إىل األستاذ تع

الذي شجعه على التعمق يف دراسة اللغة العربية واالعتناء بالببليوغرافية  "روين باصي"واألستاذ 
   . م 1913نال شهادة الليسانس سنة ، العربية وخباصة املخطوطات

 1919انتدبه املارشال ليوطي سنة عدة وظائف خالل مسار حياته؛  ل اصليفي بروفنشغل 
- 1925بني يف ما   امث مدير فاشتغل فيه أستاذا  معهد الدراسات العليا املغربيةللعمل يف 

، االسبانية بوضع قائمة ملخطوطات مكتبة اإلسكوريال )1923(كما كلف قبل ذلك .  1935
كلية اآلداب ب تاريخ العرب واحلضارة اإلسالميةذا لللعمل أستا 1927كذلك يف سنة  انتدبو

اجلزائرية ، فقسم وقته بني الرباط واجلزائر، مث بينها وبني معهد الدراسات اإلسالمية يف السوربون 
   . حيث كان يدرس تاريخ العرب وكتابامبفرنسا 

غ للتب اإلدارية تهم من مهم 1935ال سنة صعفي ليفي بروفناستدريس الرباط فتفر
جند يف  اخلدمة العسكرية حيث ال صليفي بروفن وخالل  احلرب العاملية الثانية قدم   .والتأليف

وفور انتهاء احلرب . املعاش علىأحالته حكومة فيشي ما  لكن سرعانفريقيا، االقيادة العليا لشمايل 
للعربية واحلضارة اإلسالمية م أستاذاً 1945 يف سنةن كما عي .أحلقه وزير التربية الفرنسية بديوانه

جبامعة باريس، ووكيالً ملعهد الدراسات السامية يف اجلامعة نفسها، مع العلم أنه كان حىت عام 

                                                             
  .اعتمدنا في ھذه الدراسة على الترجمة العربیة للكتاب -  79
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ليفي العلمية أنشأ  هويف اطار انشغاالتطبعة الفرنسية لدائرة املعارف اإلسالمية، مم مديراً لل 1939
    .م 1945للدراسات العربية سنة  "أرابيكا جملة"ال صبروفن

العديد من الدراسات اليت  ا وراءه، خملف1956غشت  يف الصليفي بروفنوفاة كانت 
نذكر من أعماله على  تراوحت بيت التأليف والتحقيق للمخطوطات العربية عامة واملغربية خاصة

  :سبيل املثال ال احلصر
 احلضارة العربية يف اسبانيا -
 املؤمنيةجمموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة  -
  خنب تأرخيية جامعة ألخبار املغرب االقصى -
 :حمتوى الكتاب 

، )80(مخسة فصول غري متساوية من حيث عدد صفحاا" مؤرخو الشرفاء"يتضمن كتاب 
إال أن ذلك مل مينع من تقسمنا للكتاب إىل حماور متالزمة تسهيال للتعريف به،  وفهم حمتوه املعريف  

  .  دون اإلخالل مبضمونه
I. الكتابة التارخيية عند املغاربة خالل الفترة احلديثة منهج:  

ال يعريون اهتماما كبريا لدراسة تاريخ كانوا ن العلماء املغاربة أليفي بروفنصال  يرى
ان املتعلقة بالنحو وقواعد اللغة ظبالدهم، بل يصرفون كامل سنوات حتصيلهم العلمي يف دراسة امل

، واستظهارها عن ظهر قلب، وكان الفهم على االشتغال وتعاليم الدين االسالمي اليت دأب س
هؤالء العلماء املتضلعني يف العلم يعتربون االهتمام بالتاريخ من االهتمامات الدنيوية ورمبا 

 ،ات امليول إىل االهتمام بالتاريخذالفئات إىل اعتبار بروفنصال ليفي  ذهب  ذلكوب .املتجاوزة
 ": يعرب عن ذلك بقوله حيث  .التعليمية املعتمدة يف التحصيل العلميعلى الربامج  ةثائرفئة مبثابة 

ن املؤرخني القالئل الذي عاصروا أوالئك العلماء اجلامدين كانوا بدون شك من الثائرين على إ
عن ااالت التعليمية  إلعراضهمدباء املشكوك يف صالحهم وخيارم، وذلك قل، من األاأل

   .)81("دة قصرية على املواضيع التارخيية املقررة، وإقباهلم ولو مل
وتربئ ذمتهم من  ،مهية هذا العلمأنظار إىل املهتمون بالتاريخ للفت األالعلماء وقد عمل 

جمموع االنتقادات اليت تشكك يف صالح عقيدم بتوظيف جمموعة من احلجج يف مصنفام 

                                                             
  .للكتاب" كرافیكیة " أنظر الرسم المبیاني لعدد صفحات الكتاب، ضمن محور قراءة  -  80
  .39ص،  -  81
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ن الوقت ضمن حصص العلوم التارخيية  قصد تبيان فوائد علم التاريخ وحبثا له عن حيز م
  :نذكر ج اليت استندوا عليهاومن بني احلج ،االسالمية

حواهلم أمم القدمية وخبار ووقائع األأالقران الكرمي والسنة النبوية يتضمنان أن  -
 .الدينية والدنيوية

حاديث النبوية ضمن مصنفام لتبيان ما يف التاريخ واأل القرآنية باآليات استدالهلم  -
 .د جليلةمن فوائ
مهيتها التارخيية بالنسبة للعامل أاالستدالل بوقائع تارخيية مشهورة كانت هلا  -

 .االسالمي
 .ن حب التاريخ هو يف نفس اآلن حب للوطنأحجج عاطفية متعلقة ب -

 فراين،اال كنسوس، ابن عسكر،أ(خباريني املغاربة إلرغم اشتغال بعض ا هنأويرى بروفنصال 
مفهوم  اعطاءم مل جيتهدوا يف أال إذكر، وتأليفهم  ملصنفات ذات فائدة ت بفن التاريخ...) الزياين

ن حماولة بعضهم اقتصرت على نقل ما تفضل به ابن خلدون يف الفصل األول من إللتاريخ، بل 
خباريني عاجزين كذلك عن اخلروج بالتاريخ من مناهج إلوظل هؤالء ا. مقدمته للتعريف بالتاريخ

علت  ارجعبرفنصال يف ليفي وال يتورع . المية، والرقي به إىل علم مستقل بذاتهدراسة العلوم االس
     .)82(" احملافظة على التقاليد والنواميس السلوكية"هذا التوجه إىل تشدد املغاربة يف 

  الفنون التارخيية  )1
 :تاريخ الدول والسالالت املالكة   - أ

    :إىل نوعني  ريخ املغريبأهوم كتابة التا العلماء الذيني بروفنصال فلي يقسم  - ب
مراء وازدهار الدولة يف هم املؤرخون الذي عملوا على متجيد احلكام واأل :النوع األول  - ت

عهدهم فاتصفت كتابتهم بالتحيز وجمانبة الصواب، حيث كان املخزن جيزل هلم الصالت والعطايا 
يف الالم احلاكمة، وويتتبع مصنفام ويعجب ا لكوا تستعرض تاريخ حيام ومنجزام وس

لكن رغم هذه . خذ احلطة واحلذر يف التعامل مع هذه املظانأل بروفنصال نيدعوهذا االطار 
ن السالطني  السعديني والعلويني مل يكن هلم ضمن موظفيهم مؤرخون أ ليفي يرى الكتابات

  .رمسيون، باستثناء امحد املنصور السعدي

                                                             
  .47ص،  -  82
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عرضوا هلفوات السالطني واحلكام وانتقدوا سياستهم وهم املؤرخون الذين ت :النوع الثاين  - ث
و ظل الرتغ القليل أ تلفت،ألكوا  ممصنفاعلى نه من الصعوبة العثور أيف احلكم، لكن يرى 

-1757(املوىل احلسن بن السلطان سيدي حممد بن عبد اهللا  لألمرييذكر هنا كتاب  ؛منها
لنقد واللوم املرير ومل جيد حرجا يف تسجيل مملوء با" الذي مل يتورع يف تأليف كتاب ) 1789

السلطان ( ليها ومنها أخطاء حكومة والدهإسرة احلاكمة اليت ينتمي مجيع ما شاهد من نقائص األ
ذا النوع من املؤلفني وهو الضعيف الرباطي هلكما قدم مثاال آخر ، )83(")سيدي حممد بن عبد اهللا

  .    "أرخى العنان لقلمه"الذي 
تدوين التاريخ السياسي يتطلب من  "ن أ ه احملطة يدعونا ليفي بروفنصال إىل يف ختام هذ  - ج

 كتابة نبأ، ويرى )84(" املشتغلني به قسطا وافرا من احلذر واحليطة لتحاشي املزالق وجتنب املعاطب
هل البالط والسالالت احلاكمة، أيتميز بطابعه السياسي، ويؤرخ إىل على هذه الشاكلة التاريخ 
تاريخ البالد الداخلي الشعيب الذي يدور حول زوايا املرابطني والطرق الدينية اليت  يغفل وبالتايل

  .خصصت هلا كتب التراجم حيزا كبريا من صفحاا
  كتب التراجم  -  ح

العامل االسالمي، لكوا  آدابمكانة سامية يف  بروفنصال تشكل كتب التراجم حسب ليفي
واألكثر من لتعريف بعلماء وصلحاء املغرب، لتبت يضا كأتتصف بقدر من التحقيق، ولكوا 

يف التعريف كذلك تفيدنا واتمع املغريب وجماالته الطبيعية،  بأحوالتتعلق  معلومات لنا توفر ذلك
 ليفي يأىب هنا  .اليت كان هلا دور ال يستهان به يف تاريخ املغرب ببعض األسر العلمية املترجم هلا

كانت ركنا من أركان الطريقة الشاذلية باملغرب  "عائلة الفاسية اليت بال بروفنصال إال أن يستدل
لكتب ه ليفي باألمهية العلمية كذلك ، كما ينو"ومنبتا خصبا لعلماء اشتهروا بالتقوى واملعرفة

فوا بشيوخهم وبالكتب اليت قرؤوها أكابر العلماء ليعر"فهارس اليت وضعت خصيصا من طرف ال
كما يذّكر كذلك بأمهية كتب الرحاالت والنوازل   ،)85("ها منذ شبامو فسروها وعلقوا عليأ

 الباحثيدعو  رغم اعجابه بقيمة هذه املصادر ن ليفيأال إواحلوليات وغريها من املصادر الدفينة، 
   . يف األخري إىل التعامل مع هذه املصنفات بالنقد والتبصر

  
                                                             

  .51ص،  -  83
  .53ص،  -  84
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   املناهج التارخيية 2
شواطا كبرية يف تطور مناهج أبا ورأيف الوقت اليت قطعت فيه دول نه أ بروفنصال يرى ليفي

 يذهبإذا  ،" دبيةجدادهم يف كافة ااالت األأثار أيقتفون " املغاربة  املؤلفنيالكتابة التارخيية ظل 
طريقة الكتابة لدى املؤرخني املغاربة بقيت هي نفس الطريقة اليت عرفت يف القرون " ن أ إىل ليفي

فما يغلب على كتابات هؤالء املؤرخني . )86(" بالشرق والغرب واليت وضعها أسالفهمالوسطى، 
ن أحبيث ميكن القول  ،ا تنحصر يف نطاق احلدود املغربية املعروفةأهي  "حسب ليفي " التقليديني"

من هذا . )87(" سئلة تقليدية ذات صبغة اسالمية قويةأجابات عن إدورهم التحريري كان جمرد 
تعاملهم مع  هفوات نظرا لسوءعدة  يرى بروفنصال أن كتابات هؤالء املؤلفني تضم املنطلق

  :ذكريهذه اهلفوات بني املصنفات اليت استقو منها معلومام، ومن 
ربع مكن الوثوق باملعلومات اليت محلتها كتابات املؤرخني املغاربة خالل األكان من امل اذإ -

 .عهم على كل املصنفات املثبتة يف مؤلفامنه يصعب الوثوق باطالإقرون السالفة، ف
ثبات إنه كان يصعب على املؤرخني إف  )88(بالنظر إىل تأخر ظهور املطبعة العصرية باملغرب -

مام رغبة  أاملصادر واملراجع املعتمد عليها بطريقة علمية صحيحة، األمر الذي كان يقف عائقا 
 . الباحث يف الوصول إىل هذه املصنفات بعينها

مام صعوبة كبرية يف أة جيعل الباحث يو تارخيأدبية أامتالك بعض األسر ملصنفات  نإ -
عدم صيانة الكتب ولعل هذه العلة راجعة حسب صاحب مؤرخو الشرفاء إىل . احلصول عليها

ننا ال نكاد نعرف يف هذا الوطن، من يشمل الكتب املستعارة باحلظ إ "واحملافظة عليها؛ 
 .)89(" ىل أصحاا بدون بتر و ال مسخوالرعاية، حىت يرجعها إ

 اليت طريقةهي ال إىل هذا الصنف من الكتابات، فما تإذا كان ليفي بروفنصال يقدم انتقادا 
  هه لدى املؤلفني املغاربة ؟انتبا تاثار

اعتمد عليها الكتاب املغاربة يف  أساسيتني طريقتني ليفي بروفنصاليقدم يف هذا الصدد 
شارة إىل إم كانوا يسجلون يف كتبهم مجيع املعلومات غري املتناقضة دون أ :وهلاأمؤلفام، 

                                                             
  .57ص،  -  86
  .57ص،  -87
  ، 1865ھناك اختالف بین الباحثین حول تاریخ ظھور المطبعة بالمغرب، إال أن جرمان عیاش یرجع تاریخ دخولھا إلى المغرب الى سنة  -88

  : أنظر
  .132:، ص1،1986ط، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، الدار البیضاء،  ،في تاریخ المغرب دراسات، جرمان عیاش

  .59ص،  -89
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و قضية ما حسب ترتيبها الزماين أكوم يثبتون النصوص املتعلقة حبادثة : وثانيهامصدرها، 
مع ابداء أحيانا بعض املالحظات الذاتية حوهلا، األمر الذي جيعل معلومات الكتاب تظهر يف 

   ....)وأقول...قال فالن(صورة رواية تارخيية 
 ر ليفي جوابهربوربية ؟ يليس هذه الطريقة هي نفسها كانت متبعة يف الكتابات األيتساءل أ
الرواية التارخيية االوربية ال تتسم بنفس الرتابة، وقلما تعتمد على نصوص " ن أب من جهة أخرى

الشخصية  اآلراءبية تفتقر إىل ن املصنفات املغرأ، بل الحظ )90("و على استشهادات مكررةأطويلة 
شار اليه األستاذ أمه من معلومات،  ويف هذا الصدد يدعم ليفي مالحظاته مبا قديللمؤلف يف ما 

ن املؤرخني العرب إ: " حيث يقول  "مفكرو االسالم"يف اجلزء األول من كتابه  "كارا ذو فو"
ن للقارئ حق الفصل يف قيمتها، ثار مروية ويسجلوا الواحد تلو االخرى، ويتركوجيمعون األ

  .  )91("باإلعالمما املؤرخ فليس إال من القائمني أن حال هلم ذلك، إن ينتقدوا أ) القراء(فعلى هؤالء 
خرى اتسمت ا مصنفات الكتاب املغاربة وهي تشبه يف أيشري ليفي بروفنصال إىل ظاهرة 

الرجوع عن "و أ" االستدراك"ت تعرف بـدبية واليت كانشكلها الطريقة الكالسيكية يف الكتابة األ
يكون املؤلف قد انتهى من كتابة مؤلفه، وأصبح يف متناول القارئ، قد يعثر  أن بعدماف، "احلكم
نه من أ له نيو يتوصل إىل كتاب كان يصعب احلصول عليه من قبل، وبعد مطالعته قد يتبأصدفة 

إىل تلك املعلومات املستقاة  باإلشارةفوات غفل ذكرها فيستدرك تلك اهلأاملفيد االشارة إىل نقاط 
    .يف هامش الكتاب

نه  بعكس أم ما يسجله ليفي بروفنصال يف حديثه عن املناهج التارخيية عند املغاربة، هو أه
خباريني، جند أن كتابات اصحاب التراجم تتسم بنوع من الدقة والضبط فيما خيص إلمصنفات ا

ن ليفي ال يتردد يف دعوة الباحثني إىل إبل . در املعتمد عليهانقل املعلومات املستقاة من املصا
  .الرجوع إىل كتب التراجم كلما خامرهم شك يف صحة ما يورد يف مصنفات اإلخباريني

II. مالرجال ومصنفا   
  : مؤرخو الدولة السعدية )1

  :من أهم مؤرخي الدولة السعدية الذين أشار إليهم ليفي برفنصال نذكر ما يلي
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من كبار علماء فاس درس يف  ):هـ 995-926( محد املنجورأاس بو العبأ -1
ة على يد مشاهري علمائها، وتفقه على يده جمموعة من العلماء نذكر منهم ياحلاضرة االدريس

املؤرخ ابن القاضي، وصاحب نيل االبتهاج أمحد بابا التنبكيت، والسلطان ابو العباس امحد 
 . املنصور السعدي

تفيد كتب التاريخ والتراجم حسب  ):م 1621-1549( عبد العزيز الفشتايل -2
مر أبتدوين حوليات يضمنها كل  "عبد العزيز الفشتايل    محد املنصور كلف كاتبه أن أليفي 

ننا ال نعرف الشيء الكثري عن كتابات أال إ، )92("ذي شأن مما قد يقع يف املغرب طيلة عهده
الذي ضاعت بعض جملداته، حيث " وك الشرفاءخبار ملأمناهل الصفا يف "الفشتايل باستثناء 

نه أوذكر ابن القاضي "نه يقع يف مثانية جملدات وقد استعمله صاحب نزهة احلادي أذكر املقري 
  .)93("حىت عهد املنصور نشأاشراف السعديني منذ يشتمل على تاريخ دولة األ

الشخصية األوىل رفت ع :بو احلسن علي التمكرويت أبو عبد اهللا حممد الفشتايل وأ -3
ورافقت  ،"الوفيات"رجوزة تارخيية عنواا، أباهتماماا بالتاريخ والشعر حيث خلفت 

وقد خلف علي ). م1595- 1594(يف سفارا إىل اخلليفة العثماين سنة  ةالشخصية الثاني
 النفحة املسكية يف" التمكرويت سفري امحد املنصور إىل القسطنطينية، كتابا عن رحلته امساه 

 ". السفارة التركية
تلقى  ):م1616-1552(محد املعروف بابن القاضي أبو العباس أشهاب الدين  -4

ابن القاضي العلم عن والده وعن مجلة من مشايخ املغرب واملشرق، وتقلد بعد ذلك خطة 
ربعة عشر أف ابن القاضي خلّ.  زل عنها واشتغل بالتدريسنه سرعان ما عإال إالقضاء بسال، 

 .هي املنتقى، ودرة السلوك، وشرحها. دبية، وثالثة مصنفات تارخييةأربعة منها تراجم أكتابا؛ 
  حيتوي على مثانية عشر فصال ": املنتقى املقصور على مآثر اخلليفة املنصور"كتاب

ن أ ابن القاضي محد املنصور السعدي اذ ما لبثأللتأريخ للدولة السعدية، بل خصيصا لشخصية 
به وخصاله وصفاته اخللقية اعترافا جبميله، ومعلومات تارخيية اخرى متس مناقيف كتابه عرض 

جانبا من الفترة املؤرخ هلا، حيث حتدث ابن القاضي عن ميالد امحد املنصور بفاس وعن ظرفية 
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عقبها من فتوحات متت أ، وما 1578غشت  4تقليده احلكم بعد معركة وادي املخازن يف 
 ...  ان وتوات وتيكورارين على يد جيش املنصور إىل السود

 وهي عبارة عن أرجوزة تارخيية تقع يف : درة السلوك فيمن حوى من امللوك
  . أربعمائة بيت، خصها لتاريخ الدول اإلسالمية، وخاصة األسر احلاكمة باملغرب إىل فترة زمانه

فراين من مواليد مدينة يعترب اإل :)م 1738-1670(حممد الصغري  االفراين  -5
درس ا يف بداية عهده مث التحق جبامع القرويني حيث تلقى العلم على مجلة من مراكش 

بأخبارنزهة احلادي "  مة من بينها كتابهمشاخيها، وقد خلف االفراين جمموعة من الكتب القي 
أكمل تاريخ للدولة السعدية بعد مناهل "ي يعتربه ليفي بروفنصال ذال  "ملوك القرن احلادي

وقد جعل االفراين كتابه نزهة احلادي يف واحد ومثانني فصال بدأها بنشأة  )94(."الصفا للفشتايل
سرة العلوية إىل عهد املوىل امساعيل، وبذلك يكون سرة السعدية وتعرض يف أخرها لبداية األاأل

ن كان عنوانه يوحي على اقتصاره على قرن واحد إالكتاب يغطي فترة قرنني من الزمان، و
واعتمد حممد الصغري االفراين يف كتابه على ثالثة واربعني مصدرا،  .)رالقرن احلادي عش(

سرة السعدية، كمناهل الفشتايل واملنتقى خر بتاريخ األبعضها يتصل بالتاريخ العام والبعض األ
  . املقصور ودرة احلجال وغريها البن القاضي

 "ن صاحبها يعترب أيف حتليله لرتهة االفراين إىل القول  "مؤرخو الشرفاء" صاحبخيلص 
ولني من املؤرخ املغريب الوحيد يف عصره الذي ترك لنا خالصة عن حكم السالطني الثالثة األ

سرة العلوية، فكتابه الرتهة يتسم باجلدية وجدير بأن يعترب وصال لروض القرطاس ولكتاب األ
    .)95("العرب

تاريخ "يف كتابه  يرجح ليفي انطالقا من سرد املؤلف اهول: مؤلف جمهول كاتبه -6
ن مؤلفه هو فاسي النشأة أاليت شهدا هذه االخرية،  لألحداث )96("الدولة السعدية التاكمادرتية

الطرف عن حماسن الدولة  غضنه يصعب احلديث عن تاريخ تدوينه للكتاب، وعن سببه يف أال إ
ى من الكتاب ن صاحب نزهة احلادي الذي استقأواالطناب يف ذكر مساوئها، هلذا الحظ ليفي 
ما الفترة الزمنية اليت يغطيها كتاب تاريخ الدولة أ. بعض معلوماته يتعامل مع مضمونه  حبذر كبري

: ن الكتاب أليه ليفي بقوله إشار أفيمكن تلخيص خطوطها العريضة يف ما  السعدية التاكمادرتية
                                                             

  .93ص،  -  94
  .96ص،  -  95
   .1994، 1دار تینمل للطباعة والنشر، ط، ، تاریخ الدولة السعدیة التاكمادرتیةحقق ھذا المخطوط وقّدمھ االستاذ عبد الرحیم بنحادة،  -  96
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اصرات والغزوات اليت عبارة عن سلسلة متصلة احللقات من الثورات واملؤمرات واالغتياالت واحمل"
خبار السلطان موالي حممد الشيخ أبذكر ) الكاتب(م، استهله 16القرن  لتوالت باملغرب خال

، وهو يشتمل على معلومات دقيقة عن اغتيال العامل عبد الواحد الونشريسي وعن باألصغرامللقب 
مري ايب هذا األخري األوعن فرار عم  محد الوطاسي،أحصار حممد الشيخ ملدينة فاس وانتصاره على 

خر األمر أحسون إىل االندلس مث إىل اجلزائر ورجوعه إىل فاس صحبة فصائل من اجليش التركي، و
الء موالي حممد الشيخ على حاضرة فاس وقتله للعامل ايب حممد يعن موت ايب حسون وعن است

  مد الشيخ السعديملوالي حم  كتابهيفرد ن أن صاحب الكتاب حاول أ، ويرى ليفي  )97("الزقاق 
  . اذ مل خيصص خللفائه إال نتفا ضئيلة من األخبار

       مؤرخو الدولة العلوية حىت حكم موالي احلسن )2
شراف ن مؤرخي الدولة العلوية ال يتعدى عددهم من أرخ لتاريخ األأليفي بروفنصال  يرى

 ، ففي ما)98("صابع اليدأال يتجاوز عدد "ن عدد الكتب حول تاريخ االسرة العلوية أالسعديني، و
مههم أال يوجد سوى بعض املؤرخني القالئل يبقى  19وأواخر القرن  18وائل القرن أبني 

حداث اليت تكلما عنها، ومها أبو القاسم الزياين وحممد كرب من األا القسم األومؤرخني اثنني عاصر
   .أكنسوس

 نيهو من املعجب هلف ،"مؤرخنا"بـ كثريا ما يصفه ليفي  :بو القاسم الزياينأ )1
  قيمة مؤلفاته العلمية ؟ب أم  ذ خصص له صفحات طوالإ بأفكاره

حلياة أيب القاسم الزياين، وبعدها يشري انطالقا من  وفيةيقدم ليفي بروفنصال يف البداية ترمجة 
دائه لفريضة احلج رفقة أمت دراسته خاصة بفاس وأن أبعد  -ن الزياين تقلب أسياقه لألحداث إىل 

-1757(يف العديد من الوظائف املخزنية منذ عهد السلطان سيدي حممد بن عبد اهللا  - ديهوال
كانت حياته خالهلا متقلبة بني الرضى واالستياء، فمن والية على القبائل الرببرية وقيادة  ،)1790

اليت قاضى ا يف رحاب سلطة  1786جليوش، اختري الزياين لرحلة سفارية إىل االستانة سنة ا
وقف خالهلا على  .حوايل مائة يوم) 1789-1774(ليفة عبد احلميد بن أمحد العثماين اخل

يف  بإسهابخمتلف األجهزة االدارية للدولة العلية، وقد حتدث الزياين حسب ليفي عن هذه الرحلة 
مؤلفا من  اثنتا عشروقد خلف الزياين حسب ليفي "  خبار املعمور برا وحبراأالترمجانة يف " كتابه 
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البستان الظريف، والترمجان املعرب عن دول املشرق واملغرب، الذي كما يستنتج من عنونه  :مههاأ
     " .م19/هـ13من بدء اخلليقة إىل القرن " اعام اجعله تارخي

عجابه مبؤلفات الزياين خاصة الترمجان والبستان الظريف ملا رأى إال خيفي ليفي بروفنصال 
   . لوان التزلف والتملق على احلكامأبهم، بعيدا عن كل فيهم من التحيز الكبري لصاح

صول سوسية، درس أينتمي اكنسوس إىل : )1877-1796:  (كنسوسأحممد  )2
بالقرويني وتاقت مهته بعد التحصيل العلمي إىل الوظائف املخزنية، فمن كاتب يف اإلدارة 

؛  19ابان القرن  مغاربة عايش اكنسوس ثالثة سالطني. املركزية إىل وزير يف العهد السليماين
كثر منه كاتبا أديبا شاعرا أ أكنسوسسيدي حممد بن عبد الرمحان، وقد كان  هو  خرهمأكان 

اجليش  : "مساهأن ميله إىل اجلانب األول مل مينعه من وضع كتاب يف التاريخ أال إمؤرخا، 
ذا املؤلف تقسيما عطى ليفي هلأوقد " والد موالي علي السجلماسيأالعرمرم اخلماسي يف دولة 

من بداية  األول: ل عملية هضمه على مستوى هيكل املوضوع، حيث قسمه إىل قسمنييسه
كنسوس انتحل الشيء أ ليفي بروفنصال أناشراف سجلماسة إىل فترة املوىل سليمان، هنا اعترب 

دون االحالة حيانا أبأكملها و بل نقل منهما فصوالالكثري من نزهة االفراين ومن املؤرخ الزياين، 
لألحداث اليت كتب كان معاصرا  نه ذو أمهية، فمؤرخنا أفيبدو  :القسم الثاينما أ. صحااأ اىل

 . ورمبا أحيانا مشاركا يف بعضها عنها
صبح عرضة لوبيل من النقد خاصة أن مؤلفه أالقيمة العلمية للكتاب، فال شك  وصصخبما أ    

احلقد على فاس عاصمة الشمال املغريب، حلزازات من " من علماء أهل بفاس، ملا أبدى فيه 
ن عرضه أكما  يف عهد املوىل سليمان، )99(" فيها ن حبسأثارها يف نفسه منذ أشخصية بقي 

   .حسب ليفي تتسم بكثري من التحيز والتملق والتزلف لسلطة احلاكمة لألحداث
 له مل يتسىن بروفنصال ن ليفيأيبدو  ):1818-1752(حممد الضعيف الرباطي  )3

سطر، االطالع الكامل على مؤلف الضعيف الرباطي، اذ مل خيصص له إىل صفحتني وبعض األ
دباء املغاربة، ومن مجلة ما ساقه يف هذا مستقاة من لدن األ بإشارةواكتفى يف احلديث عنه 

حد أن تاريخ الضعيف ليس إال نسخة موسعة شيئا ما، لكتاب مل ينتهي من تأليفه أاملضمار 
صل وهو احلاج حممد املسناوي مورينو املتوىف يف أواخر ندلسي األلرباطيني األالكتاب ا
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سرة ن تاريخ الضعيف يغطي الفترة املمتدة من بداية األأإىل  باإلشارةواكتفى أيضا  .م1792
   .العلوية إىل غاية العهد السليماين

العماري، ونشر محد أن كتاب الضعيف مت حتقيقه من طرف األستاذ أوجتدر اإلشارة إىل  
  . صفحة 401يف نسخة أنيقة يف حدود  1986سنة 

علي  ألبناءالدر املنضد الفاخر فيما :" عنوان الكتاب هو:  كتاب جمهول مؤلفه  )4
، )1866-1833(ن الكتاب ألف فيما بني أ، ويرجح ليفي "الشريف من احملاسن واملفاخر

ف بالكردودي ود الكاليل املعرمحأن مؤلفه هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد القادر ابن أو
ن هذا الكتاب ال يضم إال معلومات مماثلة يف أو. م1852يونيو  29االدريسي املتويف يف 

  .الغالب لتلك اليت يف نزهة احلادي ويف نشر املثاين
ننا ال نتفق مع ليفي برفنصال يف االفتراض الذي قدمه حول تاريخ كتابة املؤلف، انطالقا إ    

شر قط إىل كتاب اكنسوس، وان خر مصادر كتابه كتاب الزياين ومل يأورد يف أه من كون مؤلف
 اىل ان املؤلف تويف سنة ري، يف حني ليفي يش)1866-1833: (الفترة اليت ألف فيها ما بني

القاسم الزياين  وبأن أ، كما  )1866(ربعة عشر سنة من الفترة اليت حددها أ، أي قبل 1852
كنسوس استمر حىت أن حممد أالوائل من حكم عبد الرمحان ابن هشام، ويف خالل السنوات اوت

وبالتايل ال ميكن ). 1866-1833(:كان الزال على قيد احلياة فيما بني نهأم، أي 1877سنة 
ن الكتاب ألف رمبا بعد وفاة الزياين بقليل، أالترجيح انطالقا من اجلزئيات املشار إليها أعاله، 

ن هذا األخري رمبا مل يكن أى كتابه يف الفترة اليت صدر فيها سوس،  ألكنأ إىل ريلكونه مل يش
  .كنسوسأورمبا يكون صاحبه مل يتمكن من احلصول على نسخة من كتاب " الدر املنضد"كتاب 

III. سر الشريفة ورجال العلمكتب املناقب وتراجم األ :أصحاب التراجم    
عتناء ذا اللون من األدب بدأ يتجلى منذ اال "ن أفيما يتعلق بكتب التراجم يشري ليفي إىل 

خذ ليفي على عاتقه أ، لذلك )100("ولون على العرش املغريبن تربع سالطني الدولة العلوية األأ
عطى نظرة عامة عن كتب املناقب أحيث . عملية دراسة هذه املظان وفق ترتيب زمين إلصدارها

وعلماء املشرق واملغرب، ومن هذه الكتب  واليت اهتمت بالترمجة لصلحاء 16املؤلفة قبل القرن 
ابتداء من القرن املذكور اعترب وللتاديل املعروف بالزيات،  "التصوف إىل رجال التصوف"كتاب 

                                                             
  .150ص،  -  100
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ترمجة ألتباع (البن عسكر كانت قفزة نوعية يف جمال كتب التراجم  "دوحة الناشر"ن أليفي 
الروض "ك  الل الفترة الوسيطيةلفت خأ، كما يتحدث عن مصنفات أخرى )الطريقة اجلزولية

رغم صغر حجمه من الكتب القيمة حول تاريخ مدينة مكناس  اعتربهالبن غازي، الذي  "اهلتون
  .وصلحائها

وبداية  16كما تناول ليفي بالدرس والتحليل كتب املناقب املصنفة خالل أواخر القرن 
وائل أليهم ليفي نذكر إشار أوم، ومن بني الكتاب الذين اشتهروا خالل هذه الفترة 17القرن 

. سرة الفاسية كأيب احملاسن يوسف وابنه امحد الفاسي وابنه الثاين أبو حامد حممد العريب الفاسياأل
م، جند حممد املهدي  18و  17شار إليه من كتب التراجم خالل أواخر القرن أومن مجلة ما 

مث أيضا أسرة  ،"تباعاع ومن هلما من األخبار اجلزويل والتبأمساع  يف ممتع األ"الفاسي يف كتابه، 
القادريني مثل حممد العريب القادري وعبد السالم القادري الذي خلف كتابات يف تراجم الشرفاء 

ما يف القرن أ. "الدر السين يف بعض ما بفاس من أهل النسب احلسين"نذكر على سبيل املثال، 
بو الربيع سليمان امللقب أمد ابن سودة وفنجد من بني من اهتم بالتراجم، أبو عبد اهللا حم 19

  .باحلوات
IV. املؤرخون واملترمجون املعاصرون  

ن الكتابات خالل الفترة املعاصرة ضئيلة باستثناء فترة املوىل احلسن األول أ ليفي إىل رييش
والتفكري يف اصالح الدواليب  الذي ظهرت فيها ضة فكرية جديدة، نظرا لسيادة اهلدوء واألمن،

  .مية واملنشئات االدارية واالجتماعية ولظهور الطباعةاحلكو
محد بن خالد الناصري، ويفصل احلديث بأكتابات ال بعض هذه حديثه عنليفي ل يستهو

ه من دأالذي جعله صاحبه تاريخ عاما ب "دول املغرب االقصى ألخباراالستقصا "أكثر عن كتابه 
عشر، ويشري ليفي إىل املظان اليت اعتمدها الفتح االسالمي للمغرب حىت أواخر القرن التاسع 

، مل حيظى 1881ماي  15يف  للكتاب انتهي من تأليفه امل الناصرين أو كتابه،الناصري يف 
 السلطان املوىل احلسن الذي توصل بنسخة من من أيضاوحىت بل  ،باهتمام العلماء املغاربة

 كما يشري كذلك إىل. فاة املوىل احلسن، األمر الذي جعل الناصري يتم كتابة تارخيه بعد والكتاب
محد ابن احلاج الفاسي الذي توىل تدريس األمري احلسن األول مبراكش يف عهد  السلطان أن أ

سيدي حممد بن عبد الرمحان، كلفه تلميذه احلسن االول بعد توليه عرش املغرب مبهمة التأريخ 
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مري املؤمنني موالنا أ مأثرن يف بعض الدر املنتخب املستحس"لفترة حكمه حيث خلف كتابا امساه 
  . )101("كتاب سياسة بتصميم فكر مغريب "ق ليفي على هذا الكتاب بكونه ويعلّ ،"احلسن

 بإثباتخالل هذه الفترة للكتابات اليت اهتمت ليفي بروفنصال  أشار باإلضافة إىل ذلك
لبهية واجلواهر النبوية يف الدرر ا"مثل كتاب ادريس الفضيلي   ه عنها،الشرف لبعض األسر أو نفي
نه يف اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إىل أيشري ليفي و. "الفروع احلسنية واحلسينية

جانية يظهرت عدة كتب أرخت للطرق الصوفية وأتباعها املنتشرة باملغرب وقتئذ، مثل الطريقة الت
  .   والطريقة الكتانية و الناصرية وغريها

V.  للكتاب "فيكيةّكرا"قراءة :    
  

  
  

انطالقا من املبيان أعاله، نسجل غياب التوازن بني فصول الكتاب، حيث يشغل الفصل 
، وهو الفصل الذي خصصه ليفي )102(الثالث احلصة األكرب من حيث عدد الصفحات

وأشار بروفنصال للحديث عن مسألة املنهج يف الكتابة التارخيية عند املغاربة خالل الفترة احلديثة 
إىل كون املؤرخني املغاربة خالل هذه الفترة مل خيرجوا قط عن اقتفاء أثار أجدادهم يف كتابة 

الذي  -كما يقول ليفي-التاريخ، وأن كتابتهم ال ختتلف عن الكتابة املشرقية، عكس االوربيني 
لفصل ويلي هذا الفصل من حيث عدد صفحات الكتاب ا. قطعوا أشواطا كبرية يف مناهج الكتابة

                                                             
  .264ص،  -  101
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حيث حتدث فيه عن نوعيني من الكتاب " الفنون التارخيية"الذي عنونه الكاتب ب ) 73(الثاين 
ويف أخر . الذين أهوم كتابة التاريخ، كما تناول فيه أمهية كتب التراجم وأشاد بقيمتها العلمية

  .  اليت خصصها الهم استنتاجاته يف صفحتني مركزتني" اخلامتة"الترتيب جند 
 :خامتة

الذي قدم من خالله ليفي بروفنصال دراسة  العملنه رغم حسنات هذا أميكن القول إمجاال 
اليت غطت تاريخ الدولة السعدية إىل - ملختلف الكتابات التارخيية واملناقبية املغربية  ةمستفيض

قيمة موعة من الكتابات  تنظرا ملا تقدمه للباحث من معلوما -أواخر القرن التاسع عشر
من الرجوع اليها لدراسة تاريخ املغرب احلديث على وجه اخلصوص، كما يدفع  ديت ال حميال

ليفي بروفنصال القارئ من خالل هذا العمل إىل تبين منهج النقد يف دراسة خمتلف املظان اليت 
يف كل املعلومات اليت جتود ا الكتابات " ملنهج الشك"يطلع عليها وضرورة استخدامه 

  . غربيةالتارخيية امل
لكن رغم قيمة العمل فإن ذلك ال يعفي الكتاب من بعض النواقص اليت ميكن إبدائها عرب 

  :النقط التالية 
إىل اإلفراط  حسب ليفي عند املغاربة، راجع باألساسالتارخيية غياب مناهج جديدة للكتابة  -

 .يف دراسة العلوم الدينية دون غريها
هتمون بتاريخ بالدهم، ويف نفس الوقت يورد العديد من أن العلماء املغاربة ال ي هاعتبار   -

 .ويتناوهلا بالدرس والتحليلالتارخيية املصنفات 
" الترمجان"من قيمة بعض الكتابات التارخيية، حيث اعترب أن العثور على كتاب  هتقليل   -

 .أليب القاسم الزياين قد يفقد كتاب االستقصا قيمته العلمية اليت حظي ا
باالنتحال  أحيانا  ، حيث ال يتورع مثال يف اام الناصريصرحية يف تناقضاتالسقوط    -

وغياب منهج يف حتريره لالستقصا، ويف نفس اآلن يستحسن كتابه ويعتربه  ظاهرة جديدة 
 .  يف حركة التأليف التارخيي باملغرب
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ــد  ــي م ــى حــوار لشــمعون ليف ــب يف األصــل ردا عل ــال كت ير املتحــف هــذا املق
الصـادر بتـاريخ    467اليهودي بالبيضاء نشـر علـى صـفحات جريـدة املسـاء العـدد       

والـذي زعــم يف بعــض مضــامينه ان اليهــود املغاربــة عاشــوا حيــام   20/3/2008
، والن الكــثري مــن األفكــار الــواردة !! كــذميني أي مــواطنني مــن الدرجــة الثانيــة

، ومبــا أن التــاريخ ال ميكــن إال أن الــرد مــا تــزال صــاحلة للنشــر /يف هــذا املقــال 
يكون علما حتت احلراسـة ، وجـب أن منيـز بـني احلقـائق واملسـلمات التارخييـة مـن         
جهــة ، واآلراء الشخصــية مــن جهــة ثانيــة ، فهــل عــاش اليهــود املغاربــة عمومــا 

  ويهود مدينة اسفي خصوصا وضعية املواطن من الدرجة الثانية ؟

هل كان اليهود المغاربة مواطنون من الدرجة 
  يهود مدينة اسفي نموذجا الثانية ؟

 
 

 

 سعید البھالي
 باحث
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الضـوء علـى بعـض اجلوانـب مـن حيـاة ومعـيش        سنحاول يف هذا املقـال تسـليط   
العـيش املشـترك و   : الطائفة اليهودية باسـفي مـن خـالل رصـد  ثـالث مسـتويات       

مســامهتهم يف بنــاء وتطــور مدينــة اســفي و تبــوؤهم ألعلــى املناصــب واملراتــب يف 
  .اتمع

بداية نؤكد على وضـعية أهـل الذمـة قوامهـا وأساسـها يف الفقـه االسـالمي احلمايـة         
ــدم وقضــاياهم  وعــد ــداء والتعامــل يف املعــروف واســتقاللية اليهــود يف عقي م االعت

الدينية والقضـائية وأحـواهلم الشخصـية ، وأهـل الذمـة هـم أهـل العهـد وامليثـاق ،          
وأهل األمان الذين جتـب محايتـهم وصـون حقـوقهم والـدفاع عنـهم داخـل اتمـع         

قـد يعتقـد الـبعض بـل هـو       املسلم ،ومصطلح أهل الذمة ليس مفهومـا تنقيصـيا كمـا   
مفهـوم تكـرمي واحتـرام ، فذمـة الرجـل عهـده وميثاقـه، وهـذا املفهـوم ذو طبيعـة           

  .تارخيية صرفة حل حمله مفهوم املواطنة 
جتمع كل الدراسات تقريبا الـيت تناولـت حيـاة ووجـود اليهـود علـى ان الفتـرة الـيت         

البلــدان اإلســالمية عاشــوها بــني املســلمني ســواء يف املغــرب أو األنــدلس أو بــاقي 
كانت من أزهى وأمجـل فتـرات احليـاة اليهوديـة بكـل جتلياـا وأبعادهـا االقتصـادية         

ولعـل هـذا مـا شـهد بـه املفكـرون والكتـاب        ... واالجتماعية والفكريـة والدينيـة   
ومـا يقـال عـن عمـوم     ...) حـاييم الزعفـراين ، بـن عـامي أسـتار      ( اليهود أنفسهم 

ي الـيت اخترناهـا منوذجـا ، فـروح التسـامح والتعـايش       املغرب يقال عن مدينـة اسـف  
كانت هي الغالبة والسـائدة والشـاذ ال حكـم لـه ، وقـد كـان بعـض اـرمني مـن          
يهود مدينـة اسـفي حيضـون بـالعفو الـذي يصـدره السـلطان ، ومـن ذلـك العفـو           
الذي أصـدره السـلطان حممـد بـن عبـد اهللا يف حـق يهـوديني باسـفي متـورطني يف          

وممــا جــاء ) 30/7/1863قتــل يــوم ( Mantillaد االســباين مانتيــا مقتــل العقيــ
ــاريخ  ــررة بت ــالة احمل ــان  2يف الرس ــه  1280رمض ــا الســلطان إىل عامل ــيت وجهه ال

خــدمينا االرضــى احلــاج عبـد القــادر اشــعاش وفقــك اهللا وســالم  :" علـى تطــوان  
اىل عليــك ورمحــة اهللا وبركاتــه ، وبعــد فقــد ورد علــى حضــرتنا العاليــة بــاهللا تعــ

يهودي من الونـدريز متشـفعا يف يهـوديني كانـا مسـجونني باسـفي يف مـة نصـراين         
اصبنيويل مـات ، ومسـتعطفا جانبنـا العـايل بـاهللا يف اإليصـاء علـى اليهـود فأجبنـاه          



اإلنسانيةريخ والعلوم في التا:مجلة ليكسوس  

58 
 

 
 

إىل ما طلب مـن تسـريح اليهـوديني حيـث ابرأمهـا أصـحاب دعوامهـا وإىل اإليصـاء         
اليهـود ومسـاكينهم املعــروفني    الـذي طلـب ، فنــأمرك أن تستوصـي خـريا بضــعفاء    

، وقــد عملــت الدولــة املغربيــة علــى إعطــاء ) 1" (بالســكينة املشــتغلني مبعاشــهم 
اليهـود كامــل حقــوقهم بــل إــا كانـت تقتطــع مــن أمالكهــا العامــة أو أمــالك   
االحباس قطعـا أرضـية لصـاحل بنـاء مشـاريع ومرافـق لليهـود ومـن ذلـك تفويـت           

ــاريخ  ــفي بت ــاس باس ــاي  8إدارة االحب ــاحتها  1934م ــية مس ــة أرض  1038لقطع
) أسســتها الرابطــة اإلســرائيلية العامليــة( متــرا مربعــا لصــاحل بنــاء مدرســة يهوديــة 

شـتنرب   3،واألراضي امللحقة مبقـربة أوالد بـن مجـريو فوتتـها الدولـة املغربيـة بتـاريخ        
متــر 11000مســاحتها (لصــاحل يهــود اســفي وهــي مــن األمــالك العامــة  1929

  )مربع
ــا وموامسهــا ومقابرهــا  و ــة باســفي أولياؤه ــة اليهودي ــت للطائف ــد كان ــربتني(ق ) مق

ومدارســها وأعيادهــا وقضــاا وحزانوهــا وحرفهــا وحماكمهــا وأحواهلــا الشخصــية 
ومعابــدها الــيت كانــت منتشــرة بــدروب املدينــة القدميــة بــدءا مــن درب املعصــرة 

دون أن ...ودرب الصــمعة ودرب الديوانــة وشــارع الربــاط ودرب اليهــودي     
،وقـد كـان بعضـهم مـن     ) مـالح (تكون ملزمـة باالسـتقرار يف حـي خـاص ـا      

صفوة القوم وعلية اتمـع حيـث نبـغ منـهم األطبـاء واحملـامون واحملاسـبون والتجـار         
ــاء واملوســيقيون والدبلوماســيون  ــز .. والصــناع واألدب ــارئ العزي ــك أيهــا الق وأحيل

املنشـور جبريـدة لـواء اسـفي العـدد       على مقالنا مهـن يهـود اسـفي يف اخلمسـينيات    
، وال بـاس هنـا ان نـذكر بعـض األمسـاء الـيت كـان         2015بتاريخ يناير فربايـر   26

 16ق ( قهلا صـيتها مبدينـة اسـفي كأبراهـام بـن زمـريو وإخوتـه إمساعيـل وإسـحا         
ــية   ــارة والدبلوماس ــوب روط ) يف التج ــية   16ق (ويعق ــارة والدبلوماس ) يف التج

ــنبل  ــمويل س ــية 18ق (، ص ــامي  ) يف الدبلوماس ــهور بس ــزالغ املش ــالومون أم وس
ــريب  ــ1922(املغـ ــيقى) (2008ــ ــيح  ) املوسـ ــران امللـ ــون عمـ وإدمـ

ــ1917( ــة و األدب) (2010ـ ــي  ) يف السياس ــحاق ليف ــايب (،إس ــل النق ، ) العم
،أرمـان بـن ســيمون   ) الصـناعة ) (1875مـزداد باسـفي عـام    (جـوداح مورسـيانو   

ــام (كــوهني  ــزداد باســفي ع ــل(1917(م ــي ) النق ــس (، يوســف ليف عضــو ال
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ــفي  ــدي آلس ــلطان ) البل ــام س ــام(أبراه ــي ) احلاخ ــن موش ــام ب ــزان (، أبراه ح
، ) رئـيس الطائفـة اليهوديـة   (، يهـودا مرسـيانو  )حـزان (، مـايري بارشيشـات   )الطائفة

مــن كبــار (،أبراهــام ســيبوين ) قاضــي(، شــالوم صــباغ ) موثــق(خليفــة كبيســة 
  )...التجار

جلنـة مجاعـة   (أن يهـود مدينـة اسـفي كـان هلـم تنظـيمهم املسـتقل        ويشهد التاريخ 
ــاريخ       ــادر بت ــوزيري الص ــرار ال ــى الق ــة مبقتض ــفي احملدث ــة اس ــود مدين يه

ــدما    ) 8/10/1918 ــون مق ــال يقبل ــة ف ــؤوم الداخلي ــد يف ش ــدخل اح وال يت
عليهم إال منهم باستثناء الفتـرة الـيت عـني فيهـا السـلطان حممـد بـن عبـد اهللا الفقيـه          

، بــل إن ) 2(قائــدا علــى يهــود اســفي ) 1775/هـــ 1189ت (د بلكاهيــة امحــ
العنصر اليهـودي حاضـر بكثافـة يف مونوغرافيـة املدينـة ، فمـن منـا مل يسـمع عـن          
ــودي وذراع    ــة اليه ــود ، ومطحن ــربة اليه ــودي ومق ــودي ، ودرب اليه ــرف اليه ج
اليهودي ـ جتمع سـكين صـغري قـرب حـي الكـورس ـ و بئـر اليهـودي ـ قـرب            

  ...ثاء بوعريس، وعزيب اليهودي وضريح أوالد بن مجريوثال
أما عن مسـامهتهم يف بنـاء اقتصـاد مدينـة اسـفي فـذلك أمـر مشـهور ومعـروف ،          

ــناعية   ــل الص ــة واملعام ــات احلرفي ــوا الورش ــد متلك ــاحن (فق ــبري ومط ــل التص معام
ــوب ــض املنتوجــات ) احلب ــويق بع ــروا تس ــابون(واحتك ــاي والص ــن ) الش ــأمر م ب

ــالطني امل ــة   س ــرف اليدوي ــض احل ــوا يف بع ــود ،ونبغ ــك النق ــروا س ــرب واحتك غ
،ومتلكــوا  العقــارات داخــل املدينــة )الصــقلي(كالصــياغة وإنتــاج اخليــوط الذهبيــة 

واألراضي الزراعيـة بالباديـة ،وهنـا البـد مـن ذكـر جمموعـة مـن أمسـاء املالكـني           
، ) ةباالضــالع(الكبــار اليهــود الــذين بــرزوا مبنطقــة عبــدة كســلومون بــن صــباح 

، ) احـرارة ( ،مـيري سـيبوين وبابـا سـيبوين     ) احـرارة (جوزيف بـن هـدان  زرحيـن    
،شـلومو  ) متـرة ( ،سـيمون بـن حيـىي سـباط     ) مجعـة سـحيم وامحـر   (روبان سيبوين 

ــان  ــحيم(دح ــة س ــات ) مجع ــيري بارشيش ــامر(م ــة والع ــلومون ) جزول ــان س ، ده
ــن سوســان ) البخــايت(وكــوهن مردخــاي كــرارة  ،أدولــف) الزغــاغرة(أبراهــام ب

بـل حـىت يف أيـام السـيبة وعـدم االسـتقرار قـرب القائـد         ) ... البحاترة الوسـطى (
ختصصـهم يف  (عيسى بن عمـر العبـدي اليهـود ألسـباب منـها مـا يتعلـق بالتجـارة         
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ومنــها مــا يتعلــق مبنصــبه اجلديــد ) صــياغة الــذهب والفضــة والتجــارة اخلارجيــة 
ســكنوا قصــبته وكــانوا يف كــوزير للخارجيــة يف عهــد الســلطان عبــد احلفــيظ ، ف

  .جواره وأمانه 
باإلضافة اىل إسـهام الطائفـة اليهوديـة باسـفي يف تلقـيح الثقافـة احملليـة مـن خـالل          

وهـي كلـها عناصـر جتسـد     ... الطبخ والغناء واللبـاس والصـناعة التقليديـة والسـحر    
التعايش املشترك بني أبنـاء املدينـة الواحـد وجيسـد ذلـك كلـه غيـاب مـالح خـاص          

ود مدينة اسفي وهـي ظـاهرة تكـاد تنفـرد ـا املدينـة ، فـاليهود يسـكنون مـع          بيه
ــد   ــق واألســواق ، وق ــس املراف ــامسون نف ــاء ويتق ــس األحي ــواطنيهم املســلمني نف م
وجدنا حاالت لدور مشتركة بـني املسـلمني واليهـود، وهـذا مـا أشـار إليـه الرحالـة         

ـ   :" الفرنسي ليون أوجـني أوبـان قـائال     في فيبلـغ عـددهم عشـرة    أمـا اليهـود يف اس
أضعاف اجلالية األوربيـة وهـم منتشـرون يف أحيـاء املدينـة غـري ملـزمني باإلقامـة يف         

أمـا أرمــان أنطونــة  ) 3" (مـالح خــاص ـم كمــا هـو الشــأن يف مـدن أخــرى     
علـى الـدوام لسـاكنة يهوديـة     " املراقب املدين لعبدة فقد اعتـرب مدينـة اسـفي حمتضـنة     

ــوزان ) 4" (ددكانــت يف العصــور كــبرية العــ ونفــس املالحظــة أكــدها احلســن ال
ــون اإلفريقــي يف القــرن الســادس عشــر  ــز أو ....امللقــب بلي ــاك متيي وإذا كــان هن

تنقيص يف زمن معـني فقـد عـاىن منـه اجلميـع مسـلمني ويهـود ، علـى اعتبـار أن          
، أمـا  ) 5(تاريخ كل مجاعة يهودية هـو ماضـي  وتـاريخ اتمـع الـذي تعـيش فيـه        

اجلزيـة مفروضـة علـى اليهـود يف زمـن مـا فـإن بـاقي املغاربـة كــانوا          إذا كانـت  
ــانون    ــريبة األذن والك ــن ض ــدءا م ــة ب ــائر خمتلف ــات وذع ــرائب وغرام ــؤدون ض ي
والضيافة واهلديـة والـربنس واإلنـزال والترتيـب وحـق األبـواب والصـالت واملالقـاة         

قاعـة واخلطيئـة   ومؤونة احمللـة ومؤونـة الكشـينة السـعيدة ومؤونـة الـدار العاليـة وال       
ــات     ...  ــايب والغرام ــذات وا ــخريات والتنفي ــات والتس ــن التكليف ــا م وغريه

ــودي  ...واملكــوس  ــن اليه ــون ع ــال يقول ــض اجله ــإم " حاشــاك"وإذا كــان بع ف
يقولوا أيضا عن املـرأة وهـي األم واألخـت والزوجـة والبنـت وهـو مـا يـدل عـن          

  .اجلهل والتخلف ال عن التعصب والتطرف 
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ة اســفي هــي مدينــة التعــدد الثقــايف واحلضــاري ، مدينــة القبــول بــاآلخر إن مدينــ
أخصــب األرجــاء " واحتضــانه ، فهــي كمــا وصــفها ابــن قنفــذ القســمطيين مــن 

ــاء  ــها للغرب ــة ،  " واقبل ــة والكراهي ــق العزل ــر وال منط ــدة اآلخ ــد عق ــث ال جن حي
ت اليهوديـة  والتاريخ يشهد ان املدينـة اسـتقبلت العشـرات ورمبـا املئـات مـن العـائال       

اليت فرت من أيبرييا أو مـن مـدن مغربيـة أخـرى جـاءت لتستكشـف طـرق الـربح         
ــدة   ــوفر فرصــا جي ــا ت ــها وجتارــا ومينائه ــة بفالحت والتجــارة خصوصــا وان املدين
لالستثمار واالسـتقرار ، وكانـت اسـفي علـى مـر التـاريخ جهـة اسـتقبال ومدينـة          

ـ     ا أمـر، وهنـا نـذكر التجـاء عائلـة      أمان للجالية اليهودية ، إليهـا تلجـأ كلمـا حز
ــان   ــراكش ألســفي إب ــرن الســادس عشــر ، والتجــاء يهــود م ــن زمــريو يف الق اب

إثـر الصـراع بـني أمحـد األعـرج السـعدي وأخيـه حممـد          1541اضطرابات عـام  
ــت ،    ــارة تارودان ــار جت ــراكش واي ــربت م ــيت ض ــة ال ــة للمجاع ــيخ ونتيج الش

ــوي   ــا األخ ــاش خصوص ــة بلي ــفي عائل ــتقبلت اس ــاش واس ــمويل بلي ــويف (ن ص ت
ــديني   ) 5/2/1614 ــار اهلولن ــى التج ــا عل ــفي تعرف ــاء اس ــاش ومبين ــف بلي ويوس

وكــان ) 6(فأصــبح صــمويل بليــاش وكــيال جتاريــا حلســاب الشــركات اهلولنديــة 
بقيـادة   1612/1613ضمن البعثـة الـيت أرسـلها أمحـد املنصـور إىل هولنـدا عـام        

ة الفرنسـية الـيت كانـت تقـل خزانـة      القائد أمحد اجلـزويل للتباحـث يف شـأن البـاخر    
الكتب مـن اسـفي إىل درعـة ووقعـت يف أيـدي القراصـنة االسـبان ، وأبراهـام بـن          
يونس بليـاش الـذي كـان يقـوم بـدور الرقـاص بـني اسـفي ومـراكش حـامال اىل            
الوكالء األجانـب رسـائل امللـوك السـعديني أو الرسـائل الـيت يتسـلمها مـن شـقيقه          

بـن امحـد املنصـور املوجهـة إىل هـؤالء الـوكالء أو إىل       موسى بليـاش أمـني زيـدان    
  )7(اليهود الذين كانوا ميسكون بشؤون ثغر اسفي وديوانته 

  شذرات وشواهد من التاريخ
إذا استقرأنا تاريخ مدينـة اسـفي سـنجد أن احلضـور اليهـودي كـان دومـا متميـزا ،         

وماسـية والقنصـلية   حيث تبـوأ اليهـود أعلـى املناصـب يف اـاالت االقتصـادية والدبل      
، وهكذا برزت أسـرة بـن زكـار الـيت ختصصـت يف اـال القنصـلي والنيابـة عـن          
ــل    ــب القنص ــار نائ ــن زاك ــان إســحاق ب ــث ك ــفي حي ــي باس القنصــل األمريك
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، وابنـه يعقـوب بـن زاكـار الـذي تـوىل نفـس املهمـة          1872األمريكي باسفي عام 
بـا للقنصـل األمريكـي    ، وابنه موشـي بـن زكـار أيضـا الـذي كـان نائ       1888عام 

، وأسـرة سـنبل الـيت ختصصـت يف الترمجـة والدبلوماسـية  فـربز منـها صــمويل         )8(
ســنبل الــذي كــان مترمجــا لــدى الســلطان حممــد بــن عبــد اهللا ومكلفــا مبكاتبــة 
ــدى القنصــلية   ــذي عمــل مترمجــا ل ــة القناصــل بطنجــة ، ومــيري ســنبل ال وخماطب

هــام ســيبوين الــذي كانــت لــه ، وأبرا 1782و 1767الفرنســية باســفي مــا بــني 
عالقـات مميـزة مـع بعـض ســالطني املغـرب ، باإلضـافة إىل أمسـاء أخـرى كانــت         
ــة    ــة املختلط ــة البلدي ــان باللجن ــد ك ــفية ، فق ــف اإلدارات االس ــدة يف خمتل متواج

ــاحل ، شــلومو دهــان ، يعقــوب ابيكاســيس ،  :باســفي   ــيري ســيبوين ، يهــودا امل م
  .....بري سيبوين يوسف ليفي ، يهودا مورسيانو ، رو

جوزيـف أوحيـون ، يهـودا املـاحل ، يوسـف      : و بلجنة اإلحصـاء والضـريبة باسـفي     
  .....ليفي ،روبري سيبوين ، نسيم مسعود اتياس 

وقــد كــان ليهــود اســفي امتيــازات واحتكــارات اقتصــادية وجتاريــة مل حيــظ ــا 
اسـفي   غريهم كاحتكار ضـرب السـكة ، واحتكـار امتيـاز اإلشـراف علـى ديوانـة       

، وطيلـة العهـد السـعدي كـان يهـود اسـفي حيتكـرون         17والوليدية طيلـة القـرن   
وهـو امتيـاز جلـب هلـم حقـد التجـار األوربـيني ،        ...جتارة السكر والتبـغ والبـارود  

وكان ميناء اسفي يسـتقبل جمموعـة مـن الـواردات لصـاحل الطائفـة اليهوديـة ومنـها         
  .كتاب التوراة 

ــاركة  ــن مش ــدثنا ع ــا إذا حت ــراحهم  أم ــراحهم وأت ــلمني أف ــواطنيهم املس ــود مل اليه
وثقافتهم الشعبية فـإن التـاريخ يزخـر بشـواهد وافـرة ، ومـن ذلـك أن وفـدا مـن          
جتار يهود اسفي كـان ضـمن الوفـود املسـتقبلة للسـلطان حممـد بـن عبـد اهللا عنـد          

"... حلولــه باســفي طريــدا مــن طــرف الرحامنــة ، يقــول الناصــري يف االستقصــا 
ت به الـدار رفـع إليـه أهـل اسـفي هـداياهم وتـبعهم علـى ذلـك جتـار           وملا اطمأن

ــك وتنافســوا  ــاروا يف ذل ــود ، وتب ــس " النصــارى واليه ــن نف ــول الكــانوين ع ويق
فتلقاه األشراف والعلمـاء مـن أهـل اسـفي ،فـرتل بالقصـبة بـدار املخـزن         :" الواقعة 

والنصـارى   ، ففرحوا به وقدموا لـه هـداياهم ، وتـبعهم علـى ذلـك جتـار املسـلمني       
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وهــي نفـس املالحظــة الــيت أوردهـا عبــد الرمحـان ابــن زيــدان يف    ) 9" (واليهـود  
فتوجه آلسـفي فاعترضـته قبائـل عبـدة وامحـر وأكرمـوه واحتفلـوا بـأمره         :" اإلحتاف 

" وأهدى له كذلك جتـار النصـارى وأهـل الذمـة مـن اليهـود وتنافسـوا يف ذلـك         ...
فيقـول الكـانوين واصـفا وفـاة الفقيـه       ، أما عـن تقاسـم األحـزان واألتـراح    ) 10(

ــوىف يــوم   ــن عــالل الــوزاين املت صــفر  12الشــريف ســيدي أمحــد بــن حممــد ب
ـــ 1309 ــتنرب  17/ ه ــع  :     " 1891ش ــن مجي ــا م ــه عام ــف علي ــان األس وك

) 11" (الطبقات ، وبكـى عليـه أهـل امللـل الثالثـة املسـلمون والنصـارى واليهـود         
ر مدينـة اسـفي كـانوا يسـامهون ويكتتبـون يف      ، من مجيل ما سـجله التـاريخ أن جتـا   

كثري من األعمـال اخلرييـة لصـاحل فقـراء اليهـود باسـفي وهـي مالحظـة اسـتوقفت          
، )12(الفقيــه املــؤرخ أمحــد الصــبيحي الســالوي وجعلــها مفخــرة لتجــار اســفي 

وسجل لنا التاريخ أيضـا أنـه إبـان األزمـات والشـدائد الـيت كانـت تعرفهـا اسـفي          
ــلمون و ــان املس ــل  ك ــاحلني ك ــارة الص ــة وزي ــلوات واألدعي ــون الص ــود يقيم اليه

حسب معتقده وكل يتوسـل بصـلحاء دينـه ، وهـي حقيقـة تارخييـة أكـدها املـؤرخ         
الكانوين العبدي ، وكـان يهـود اسـفي يتراسـلون بينـهم باللغـة العربيـة وبالدارجـة         

األعيـاد  / ديـة املغربية يف اندماج تـام مـع الثقافـة احملليـة ، ويف أوقـات األفـراح اليهو      
فقد كان جريام املسلمون يقـامسوم البهجـة واهلـدايا وهـو مـا أشـار إليـه مشعـون         

" فهـي        " ميمونـة  "ليفي نفسه عنـدما حتـدث عـن احتفـال يهـود اسـفي بليلـة        
ــا   ــة يف بيو ــدقاءها املغارب ــة أًص ــائالت اليهودي ــا الع ــتقبل خالهل ) 13" (فرصــة تس

لألضــرحة حيــث يــزور بعــض املســلمني  ناهيــك عــن وجــود زيــارات مشــتركة
ضــريح أوالد بــن مجــريو بقصــد تســهيل زواج العانســات ، بــل إن أســرة مســلمة 

وضـريح  ) 14(هي اليت كانت تقـوم بـدور الوسـاطة بـني أوالد بـن مجـريو والـزوار        
سيدي بوالذهب كان يقصـده املسـلمون واليهـود علـى حـد سـواء للزيـارة والتـربك         

ــاء ا ) 15( ــض النس ــا أن بع ــات   كم ــات اليهودي ــئن للعراف ــن يلتج ــلمات ك ملس
أو لســحر الرجــال ، ويهــود اســفي بــال شــك " ضــرب الفــال " اخلــبريات قصــد 

ــن الطقــوس   ــة م ــة حبمول ــة اجلمعي ــذاكرة الثقافي ــي وال ــال الشــعيب احملل ــوا اخلي اغن
أو اللبــاس أو الــزواج ...) الكشــري والســخينة(والعــادات والتقاليــد ســواء يف الطــبخ 
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ــوالدة وا ــة  أو ال ــناعة التقليدي ــة أو الص ــيقى أو العراف ــاة أو املوس ــان ... لوف ــل ك ب
ــة   ــية والعائلي ــاء الشخص ــىت يف األمس ــأثر ح ــأثري والت ــامهوا )... 16(الت ــايل س وبالت

ــها األساســية   ــة مشــتركة تيمت ــة حملي ــة مجاعي ــاء ثقاف بشــكل مــن األشــكال يف بن
قــائع التــاريخ التعــايش والتســامح ، ولكــي ال نســقط يف نظــرة أحاديــة اجلانــب لو

فإن العالقة بني مسلمي ويهود اسـفي عرفـت أيضـا بعـض مظـاهر التـوثر الـيت تبقـى         
  عموما مظاهر شاذة ، والشاذ ال حكم له عرفا وشرعا 

إن الفترة األكثـر سـوادا وقتامـة يف تـاريخ اليهـود املغاربـة هـي تلـك الفتـرة الـيت           
لقــوانني الفرنســية شـهدت صــعود حكومــة فيشــي املواليــة للنازيــة والــيت طبقــت ا 

العنصرية على يهـود املغـرب ولعـل خـري مـا جيسـد تلـك الفتـرة املظلمـة الظهـري           
ــاريخ   ــادر بت ــريف الص ــوبر  31الش ــربى   1940أكت ــوزارة الك ــجل يف ال واملس

والـذي وقعـه كـل مـن املقـيم العـام نـوكيس والصـدر          1940نـونرب   20بتاريخ 
نطقــة الفرنســية مــن املغــرب األعظــم حممــد املقــري ويتعلــق بــإجراء العمــل يف امل

ــؤرخ يف  ــي امل ــانون الفرنس ــوبر  3بالق ــث  1940أكت ــود ، حي ــام اليه ــق بنظ املتعل
ــائف   ــن االخنــراط يف الوظ ــة م ــود املغارب ــع اليه ــى من ــث عل ــص يف فصــله الثال ن
ــات     ــة أو مجعي ــالس املنتخب ــة يف ا ــاطي النياب ــذلك تع ــرا وك ــة ومباش العمومي

ــ  ــويل منص ــهم ت ــع عن ــرفيني ، ومين ــواب  احل ــاونون ون ــديرون املع ــديرين وامل ب امل
ــاب   ــا والكت ــاة هل ــة واإلدارات املش ــاإلدارات املركزي ــاحل ب ــاء املص ــديرين ورؤس امل
العـامون بــالنواحي ورؤسـاء اإلدارات البلديــة واملعـاونون هلــم واألعـوان مــن مجيــع     
ــة وبقســم   ــة ومبكاتــب وكــالء الدول الرتــب املســتخدمون مبكاتــب احملــاكم العدلي

ة العدليـة وأعـوان التوثيـق ومنـدوبوا احلكومـة واألعـوان مـن مجيـع الرتـب          الترمج
لدى احملاكم الشـريفة واألعـوان مـن مجيـع الرتـب املسـتخدمون جبميـع مصـلحات         

ونص فصـله الرابـع علـى انـه ال جيـوز لليهـود اشـغال ومباشـرة مجيـع          ... البوليس
التعجيزيـة طبعـا ،    الوظائف العموميـة إال إذا تـوفرت فـيهم جمموعـة مـن الشـروط ،      

ــوكالء      ــة ال ــرة حرف ــس الفصــل ـ مباش ــود ـ حســب نف ــوز لليه ــذا وال جي ه
املقبـولني لــدى احملـاكم املخزنيــة وال تقييـدهم يف قائمــة أربـاب البصــر العــدليني أو     
ــص الفصــل   ــن الشــروط؟؟ ون ــيهم جمموعــة م ــوفرت ف املتــرمجني احمللفــني إال إذا ت
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ـ  روا مـن غـري شـرط وال قيـد أيـة حرفـة مـن        السادس على انه ال جيوز لليهود ان يباش
ــي   ــة وه ــرف اآلتي ــد  : احل ــاالت أو اجلرائ ــالت أو الوك ــحف أو ا ــديرو الص م

وكــذلك وكالؤهــا وحمرروهــا ومــديرو ووكــالء ومــديرو الشــركات الــيت يرمــي 
ــو    ــها ومنظم ــا وعرض ــا وتوزيعه ــينمائية وطبعه ــرائط الس ــناعة الش ــها اىل ص غرض

لفـو الروايـات املسـرحية ومـديرو قاعـات التمثيـل       املسرح ومديرو أخـد املنـاظر ومؤ  
ــع    ــديرو مجي ــاهد وم ــل واملش ــؤون التمثي ــاولو ش ــؤوا ومق ــديرو ش ــينما وم والس

ونـص الفصـل السـابع علـى انـه       !! شركات اإلذاعـة ووكالؤهـا ومـديرو شـؤوا    
ال ميكــن لليهــود يف أيــة حالــة كانــت أن يشــاركوا يف املؤسســات املكلفــة بالنيابــة 

ـ   السـالفني ، أمـا الفصـل الثـامن      6و5رف املشـار إليهـا يف الفصـلني    عن هيـأة احل
  !! فقد حدد اجل شهرين لليهود ليكفوا عن مزاولة املهن السالفة

يف ختام هذا املقال املبسط نؤكـد علـى ان يهـود مدينـة اسـفي ـ كمـا بـاقي يهـود          
ـ          م املغرب ـ كانت هلم احلظوة العاليـة عنـد خمتلـف الـدول الـيت تعاقبـت علـى حك

ــاء     ــون وأمن ــفراء واملترمج ــل والس ــارون والقناص ــهم املستش ــان من ــرب ، فك املغ
... كمـا كـان منـهم الصـاغة والصـيارفة والتجـار ورؤسـاء الشـركات         ... الديوانة 

ــاليون   ــون والقب ــار والربي ــهم األحب ــان من ــة ، فك ــوقهم الديني ــع حق ــوا مجي ومارس
ومل يكــن ... وحمــاكمهم واألوليــاء ، وكانــت هلــم مــوامسهم وميعــارام ومعابــدهم 

يؤمر عليهم أحـد مـن غريهـم يف شـؤوم الدينيـة ، وكـانوا يف كـثري مـن األحيـان          
ــول أن    ــن الق ــل ميك ــي ، ب ــوطين واحملل ــاد ال ــب االقتص ــون يف عص ــم املتحكم ه
عيشـتهم كانـت أحسـن حـاال مـن عيشـة إخـوام يف بعـض بلـدان أوربـا الــيت           

حلقـوق التارخييـة واجلغرافيـة    أرادت التخلص منـهم بـأي مثـن ولـو علـى حسـاب ا      
  .لشعوب أخرى 

هــي فكــرة ذات أصــل " اليهــودي هــو مــواطن مــن الدرجــة الثانيــة " إن فكــرة 
صهيوين حـاول الـبعض مـن خالهلـا خلـق التفرقـة بـني أبنـاء الـوطن          / استعماري 

الواحد من خـالل سياسـة فـرق تسـد ، ولعبـت عليهـا الصـهيونية العامليـة لتـهجري          
السليبة ، كمـا أن حماولـة اللعـب علـى ورقـة عقـدة الـذنب جتـاه          اليهود إىل فلسطني

اليهودي احملتقر املهضـوم احلقـوق غـري جمديـة حـىت ولـو كانـت مـن بـاب السـرد           



اإلنسانيةريخ والعلوم في التا:مجلة ليكسوس  

66 
 

 
 

التارخيي ، ببسـاطة الن اليهـود عاشـوا مواطنتـهم كاملـة مـع مـواطنيهم املسـلمني ،         
ككـل ،   وما ميكن أن يكون قد حـدث مـن جتـاوزات فقـد اكتـوى بنارهـا املغاربـة       

بل إن بعض التجـاوزات كانـت بسـبب ممارسـات خاطئـة لـبعض اليهـود أنفسـهم         
ــل  ــع احملت ــايل والفرنســي(كالتعامــل م أو بســبب ممارســات اقتصــادية غــري ) الربتغ

  ...)االحتكار ، القروض الربوية الفاحشة ( نظيفة 
  :اهلوامش 

  62صفحة  6ـ حممد داود تاريخ تطوان ج 1
  1357حة صف 4ـ معلمة املغرب ج 2
  81ـ اسفي دراسات تارخيية وحضارية  صفحة 3
  71ـ جهة عبدة صفحة 4
  18عبد الوهاب املسريي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية صفحة )ـ 5
  1372صفحة  4ـ معلمة املغرب ج 6
  1372صفحة  4ـ معلمة املغرب ج 7
  يهود مدينة اسفي :ـ إبراهيم كريدية 8
   95حة عالئق اسفي صف:ـ الكانوين 9

  183/183صفحة  3اإلحتاف ج :ـ ابن زيدان 10
  18صفحة  1جواهر الكمال ج :ـ الكانوين 11
  73األعمال الكاملة صفحة : ـ أمحد الصبيحي السالوي12
جريـدة االحتـاد االشـتراكي  عـدد     " ليلـة ميمونـة   " و"الفـال " "اهليلولـة  : "ـ مشعون ليفـي  13

  16صفحة  7/4/2008بتاريخ  8838
  175اسفي دراسات تارخيية وحضارية صفحة :ليفي  ـ مشعون14
  1682صفحة  5ـ معلمة املغرب ج 15
االسـم الشخصـي والعــائلي ليهـود مدينـة اســفي دراسـة يف وقــائع      : ــ سـعيد البــهايل   16

  2013بتاريخ  24احلالة املدنية  جريد لواء اسفي عدد 
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  :ملخص

من القرن التاسع عشر أعنف محلة استعمارية أوربية غذا  شهدت اجلزائر يف النصف األول  
روح صليبية عمياء مست بالتخريب و التدمري كل نواحي احلياة، خاصة اإلنسان الذي خضع 
حلرب إبادة مل يعرف هلا التاريخ مثيال، فقد عاىن الشعب اجلزائري شىت أصناف القهر االستعماري 

الشاقة و قتل مجاعي بكل أنواع األسلحة و حىت  من ترحيل إجباري و تسخري يف األعمال
بوادي احلراش بالقرب من العاصمة تندرج يف  1832أفريل  06/07و مذحبة العوفية . باحلرق

هذا اإلطار الذي يعكس حقيقة السياسة االستعمارية اليت عملت على إبادة العنصر اجلزائري 

 

  

 غانم بودن
أستاذ مساعد بقسم العلوم 

 -جامعة ابن خلدون  اإلنسانیة
الجزائر. تیارت  

 

جزائر بين السياسة االستعمارية الفرنسية في ال
ادعاءات الحضارة والممارسات اإلجرامية 

  .1832مذبحة العوفية 
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رائم تنايف االدعاءات الفرنسية الزاعمة بنشر ، و هذه اجل)املستوطن(لتوطن مكانه العنصر األوريب 
  .احلضارة اليت يتمتع ا اإلنسان األوريب عامة و الفرنسي خاصة

 .العوفية، ازرة، احلملة، اجليش، االحتالل :الكلمات املفتاحية
  :مقدمة

إن الوجود االستعماري الفرنسي يف اجلزائر يعترب من أساسه جرمية يف حق شعب اغتصبت   
ته و بت ممتلكاته ومقدراته و شرد أبناؤه، وملا بادر اجلزائريون إىل مقاومة هذا الوجود سياد

األجنيب شنت ضدهم حرب إبادة مل تراع فيها تقاليد احلروب العسكرية وإمنا كانت مدفوعة برغبة 
  .هميف اجلزائر على حد تعبري) الرببرية(جاحمة يف القتل من جنود احلضارة الذين أرادوا ترويض 

وقد خاضت أقالم الباحثني حبثا وكتابة يف جمازر االستعمار الفرنسي يف الفترة املمتدة ما   
ألف  45( 1945وهي الفترة اليت تبدأ  مبجازر الثامن ماي ) 1962 - 1945(بني 
اليت كانت جرمية منظمة حبكت خيوطها عشية اية احلرب االمربيالية الثانية للقضاء على  -)شهيد

إىل اازر املرتكبة أثناء الثورة التحريرية املتمثلة يف  -لوعي الوطين وتبلور فكرة االستقاللتصاعد ا
اإلعدامات والتصفيات اجلسدية والتعذيب واإلبادة اليت اعتمدها ديغول منذ توليه السلطة سنة 

واليت بدأت منذ )  1962 - 1945(لكن اازر املرتكبة قبل هذا القوس الزمين . 1958
ألشهر األوىل لالحتالل وصاحبت عمليات التوسع االستعماري ال تكاد تذكر يف الكتابات ا

التارخيية رغم أا تعكس الواقع األليم الذي كابده اجلزائريون وجتسد مظهرا بارزا للسياسة 
االستعمارية وتعرب عن فظاعة ممارسات جيش االحتالل الذي ادعى قادته أم ينشرون احلضارة 

  .بواسطته
ومن بني هذه اازر اليت بقيت وصمة عار يف تاريخ فرنسا االستعمارية مذحبة قبيلة العوفية   

ضد أناس عزل نيام يف خيامهم، فأردت ذه الدراسة التعريف حبقيقة  1832أفريل  06/07
جيش االحتالل وتسليط الضوء على بعض أوجه احلضارة الفرنسية اليت ادعت أا جلبتها 

 .للجزائريني
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  :الوضع العام قبل املذحبة -1
اعتقدت قوات االحتالل أن سقوط مدينة اجلزائر هو سقوط البالد كلها واية حلركة   

املقاومة اليت بدأا قوات الداي حسني لكنها فوجئت مبقاومة شرسة جعلتها ال تغادر مدينة اجلزائر 
وأفشل  )102(بك قادة جيش االحتاللوتعيش حالة حصار ضربه عليها سكان البليدة واملتيجة مما أر

اآلمر ذه ازرة  (Duc de Rovigo) )103(خططهم يف التوسع خارج العاصمة، وكان الدوق روفيقو
أكثرهم دموية وعنفا جتاه اجلزائريني، فقد عني يف اجلزائر بلقب القائد العام لفيلق احتالل إفريقيا 

سلطة العسكرية والسلطة املدنية اليت فصل بني ال )104(1831ديسمرب  01بأمر ملكي صادر يف 
  .(le baron Pichon)أنشئ هلا منصب املتصرف املدين الذي شغله يف هذه الفترة البارون بيشون  

ومنذ قدوم روفيقو إىل اجلزائر حصل جيش االحتالل على إمدادات معتربة جعلت تعداد   
 26يقو عند وصوله للجزائر يف وأول عمل قام به روف(Berthezène) اجليش يفوق سلفه بريتيزين 

إلعادة األمن يف ) اجلزائر(هو إنشاء عدة معسكرات يف حميط املدينة  1831ديسمرب 
 .اليت استعصت على جيش االحتالل وجعلته حماصراً داخل مدينة اجلزائر )105(ضاحيتها
 آخر شهر يف اجلزائر سياسة بوليسية جائرة فمنذ وصوله يف (Duc de Rovigo)وقد اتبع          
وجد أن جنوده ينامون على أسرة حديدية بدون مضربات ففرض على سكان  1831ديسمرب 

مدينة اجلزائر غرامة من الصوف قدرها أربعة آالف ومخسمائة قنطار لتجهيز األسرة واستوىل على 
اليت جعلت بعض الفرنسيني  )107(وغريها من اإلجراءات العدائية والقمعية )106(املؤسسات الدينية

                                                             
، 1830أوت  07لعسكریة إلى غایة من بدایة الحملة ا (de Bourmont)أول قائد لجیش االحتالل كان دو بورمون  -1

فیفري  20من  (Berthézène)ییرتیزین  ى، ثم أت1831فیفري  20إلى  1830أوت من  (Clauzel)خلفھ كلوزیل 

  .1831إلى دیسمبر  1831

2- Savary duc de Rovigo  ولد في سدان)Sedan ( لیتخرج ضابطا في  1783،دخل الجیش سنة 1764سنة
أرسل إلى الجزائر كقائد عام لجیش االحتالل  26/12/1831القوات الملكیة، رقي إلى رتبة مقدم، وزیرا للشرطة، في 

عود لباریس التي توفي بھا لی 1833بتعزیزات عسكریة لفرض األمن و قمع المقاومة، لكن فشلھ أدى لعزلھ في مارس 
، قیل أنھ أصیب بمرض عصبي ونفسي نتیجة إقدامھ على مذبحة العوفیة حتى أنھ أصبح یتخیل 1833أواخر جوان 

  .أرواح األبریاء أشباحا تطارده كلما حل الظالم
3 -DESJOBERT (A): la question d'Alger,politique,colonisation,commerce, Paris,1837, 

p 31 

105  - DIEUZAIDE (V.A):Histoire de l'Algérie 1830-1878,t1,Oran,1880,pp 264-265 
، در الغرب االسالمي، بیروت، لبنان، 1،ط 1، ج 1900 -1830الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد اهللا -  106

  .50، ص 1992
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يرون أن سياسته كانت غري حكيمة جتاه اجلزائريني ألا تزيد من إبعادهم عن السلطة 
، وكأن اجلزائريني قبلوا االستعمار و رضوا به وهذا جزء من ايديولوجية املدرسة )108(الفرنسية

التارخيية االستعمارية الفرنسية اليت كانت تكتب عن سياسة فرنسا االستعمارية وليس عن اجلزائر 
 .ستعمرةامل

  : املذحبة
لقد حتدثت املصادر الفرنسية عن هذه ازرة بالتفصيل كون أن أصحاا كانوا شهودا           

 Annales(يف كتابه حوليات جزائرية  (Péllissier de Reynaud)ومنهم بيليسيي دو رينو 

Algériennes (زرة يف حق سكان قبيلة العوفية فقد حيث تطرق إىل ظروف ارتكاب هذه ا
إىل  )109(أن جمموعة من اللصوص املسلحني هجموا على رسل فرحات بن سعيد:" كتب

أثناء عودم من عنده ومت جتريدهم من كل ما ميلكون يف ضواحي العوفية يف  )de Rovigo(روفيقو
وادي احلراش فعادوا يشكون حاهلم إىل روفيقو الذي أمر جنوده فقاموا بذبح سكان العوفية دون 

  .) 110("ز وصادروا كل شيءمتيي
إن هذه الواقعة تعكس درجة تعسف اإلدارة االستعمارية يف تعاملها مع اجلزائريني وحبثها           

عن األسباب الدافعة إلبادة العنصر اجلزائري ألن هذه اإلبادة هي جزء من السياسة االستعمارية 
قق فيه و مل خيش أن يدنس السلطة مل يتحر األمر ومل حي) de Rovigo(الفرنسية، لذلك روفيقو 

وأمر فرقة من القناصة األفارقة وفيلق من اللفيف  )Christian(املوكلة إليه حسب تعبري كريستيان 
، وهذا يفند ما ذهب إليه كامي )111(1832األجنيب باخلروج إىل العوفية ليلة السادس من أفريل 

عاجال أقيم ضد قبيلة العوفية اليت كانت الذي قال بأن حتقيقا صارما و )Camille Rousset(روسي
                                                                                                                                                                                              

ى إزالة مقبرتین للمسلمین الجزائریین ألجل من األعمال التي تعكس غلظتھ و المثیرة لمشاعر المسلمین إقدامھ عل -  107
إنجاز طریق واسع یكون طوق أمني یربط بین القبة، تیقصراین، بئر خادم و دالي ابراھیم حیث لم یحترم دیانة الموتى و 

شكل جعل ال األعراف المتداولة و التي تقضي بنقل الرفاة إلى مكان آخر بالتشاور مع العلماء و إنما أمر بإزالة المقبرتین ب
                     :أنظر. بقایا العظام تتشتت أمام رجالھ الذین لعبوا برؤوس الموتى و جثثھم بخسة و سفالة

DIEUZAIDE (V.A): op-cit,p255          
108 - CHRISTIAN (P):l'Afrique française,1846,p 143. 

باي قائد المقاومة في الشرق الجزائري، أرسل وفدا كان ضد أحمد ) ضواحي بسكرة(شیخ العرب قائد الزاب الشرقي  -  109
یطلب حمایتھ و یدعوه للقیام بحملة على قسنطینة و  1832أفریل  05في ) de Rovigo(أشخاص لروفیقو ) 09(من 

محاضرات في تاریخ الجزائر :أبو القاسم سعد اهللا: للمزید حول ھذه القضیة أنظر.یساعدھم فرحات بجیش كبیر من القبائل
                  و . 96،ص 1982، المؤسسة الوطنیة انشر و التوزیع، الجزائر، 2، ط)بدایة االحتالل(دیثالح

Camille Rousset:l'Algérie de 1830 a 1840,t 1,Paris,1887,p173  
110 - PELLISSIER de Reynaud: Annales Algériennes,t 1,Paris,1854,p 246. 
111 - CHRISTIAN: op-cit,p143. 
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تتميز بسمعة غري طيبة وأحيلت القضية إىل القضاء العسكري ويف ليلة السادس إىل السابع أفريل 
رجل من اللفيف األجنيب القبيلة ) 300(رجل من القناصة األفارقة و ) 300(طوق  1832

  .)112(جثة) 70(وقتلوا من فيها وهم نيام حيث أحصيت 
مهما كانت قيمة التحقيق الذي أقيم فال ميكن أن تكون نتيجته إبادة قبيلة بأكملها وإمنا           

معاقبة مرتكيب اجلرمية فقط إذا ثبتت عليهم التهمة، رغم التأكد أن هذا التحقيق مل يتم أصال 
حسب املصادر وبالنظر إىل ظروف الواقعة، فاالعتداء على رسل فرحات بن سعيد كان يف 

مس أفريل و ذهام للشكوى لدى روفيقو وقيامه بالتحقيق املزعوم يستغرق وقتا ذلك أن اخلا
األمر يتطلب االنتقال إىل عني املكان واالتصال بالقبيلة للوصول إىل نتيجة، وبالتايل فإدانة القبيلة 

حا وإعطاء األمر مبعاقبتها يف ليلة السادس أفريل يدل على عدم وجود حتقيق و إمنا يعكس رو
  .إرهابية ورغبة جاحمة يف القتل ألجل القتل فقط

ومل تتوقف اإلجنازات املخزية هلذا اجليش عند هذا احلد بل أكمل فصول جرميته اليت ال           
تدل إال على اجلشع و صفة النهب اليت يتميز وهي يف أوضع و أحط حاالا اليت يرويها كريستيان 

)Christian( عودة احلملة املخزية كان فرساننا حيملون رؤوس قتالهم على يف أثناء : " بقوله
رماحهم، ومتت مصادرة قطيع القبيلة البائسة و بيع إىل قنصل الدامنارك وما تبقى منه عرض يف 

كنا نرى بامشئزاز أسورة النساء ال تزال يف أيديهن املقطوعة وحلق اآلذان و ..سوق باب عزون 
   .)113("هي ممزقة
متادى يف تشويه صورته  )de Rovigo(أن  )Camille Rousset(يف كامي روسي ويض          

على جنوده منفذي ازرة من املال الذي باعوا به قطيع قبيلة ) الدم(عندما قام بتوزيع جوائز 
وكأم صنعوا جمدا يف حرب مشرفة، ومل يكتف ذا العار بل أصدرا أمرا يف  )114(العوفية املنهوبة

يكرس الفضيحة حيث أعلن عن رضاه السامي على املهارة اليت أبداها  1832أفريل  08

                                                             
112 - CAMILLE Rousset:l'Algérie de 1830 a 1840,t 1,Paris,1887,p174.           
113 - CHRISTIAN: op-cit,p143. 
114 - CAMILLE  Rousset: op-cit,p 175. 
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املتوحشني الذين نفذوا هذا األمر الرببري ومل مييزوا بني ضحاياهم ال من حيث السن  )115(جنوده
ضد سكان عزل نيام مل  )116(وال من حيث اجلنس، نساء شيوخا أطفاال الكل أعدموا بال شفقة

  .تكن هلم أي فرصة للمقاومة
سكان العاصمة بإضاءة حمالم ) de Rovigo(ويف مساء نفس اليوم أمرت شرطة روفيقو           

الذي كان متأسفا على اإلهانة اليت  - (le baron Pichon)وتركها مفتوحة و أقام البارون بيشون 
  .)117(حفال يف بيته تعبريا عن الفرحة باحلدث املثري لالمشئزاز -حلقت بالعلم الفرنسي

  :اكمة شيخ القبيلةحم
بعد إبادة سكان القبيلة مل يبق إال شيخها الربيعة بن سيدي غامن الذي أخذ ليحدد مصريه          

عن هذا  (Dieuzaide)أمام حمكمة عسكرية إلعطاء الصبغة القانونية للمجزرة، وقد عرب ديوزايد 
زرة إال ليسقط ضحية اغتيال وما أمعن يف الظلم أن الشيخ الربيعة مل ينج من هذه ا:" بقوله

قضائي أكثر مقتا، حيث مثل أمام حمكمة عسكرية أدانته ونفذت فيه حكم اإلعدام رغم جهود 
(le baron Pichon)البارون بيشون 

ملنع ذلك، مع أم كانوا متأكدين من براءة قبيلة العوفية  )118(
فقد . )119(1832فريل أ 19من اهلجوم على رسل الصحراء، وعلقت رأسه أمام باب عزون يف 

مت القبض على شخصني يف العوفية شاركا يف اهلجوم على رسل فرحات بن سعيد وتبني أثناء 
حماكمتهما أما ليسا من العوفية وإمنا من اخلشنة لكن صفح عنهما ألن يف اامهما إقرار برباءة 

أننا كنا على يقني  Péllissier)(، ويقول بيليسيي )120(قبيلة  العوفية و إدانة للحكم املتسرع لروفيقو
بأن العوفية بريئة لكن الصفح عن الشيخ الربيعة معناه براءة القبيلة وإدانة أخالقية ملرتكيب ازرة، 

  .)121(وألجل جتنب هذه النتيجة املنطقية قمنا بإدانة الشيخ الربيعة
                                                             
115 - CHRISTIAN: op-cit,p144.   
116 - DIEUZAIDE (V.A): op-cit,p289. 
117 - CHRISTIAN: op-cit,p144.   

تقول المصادر أنھ كان محبا للعدالة، انتقد صراحة اإلفراط ) متصرف مدني(ل اإلدارة المدنیة البارون بیشون مسؤو 118-  

  :للمزید أنظر. في استخدام العنف و القوة منذ بدایة االحتالل، كان ضد مجزرة العوفیة و إعدام شیخھا

ESQUER (G):les debuts de l'administration civile a Algér,revue Africaine,n 286,  03 trimestre 

1912,p 322. 

119 - DIEUZAIDE (V.A): op-cit,p290. 
120 - CAMILLE  Rousset:op-cit,p 174. 
121 - PELLISSIER: op-cit,p247. 
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ونشر ) املتعصبني(ريني يعتقد أن القوة هي احلل الوحيد لترويض اجلزائ )de Rovigo(كان          
األمن و أن جمزرة العوفية ستؤمن االستقرار املطلق يف اجلزائر لكنه حصد عكس ذلك إذ ازدادت 

مت القضاء على فرقة من اللفيف  1832نار املقاومة اشتعاال وازداد جماهلا اتساعا، ففي شهر ماي 
سيني اليت مل يعد وأصبحت هناك هجومات دائمة على معسكرات الفرن) رجل 30(األجنيب 

، فقد زاد سخط )123(وعجز روفيقو عن متابعة الثوار يف منطقة متيجة )122(جنودها يغادروا
القبائل على الفرنسيني و حىت آغا العرب احلاج حمي الدين انضم إىل الثورة رغم احتفاظه 

  .)124(باملنصب، وترك الثوار يدعون إىل اجلهاد يف القليعة مقر أسرته ونشاطه
املقاومة عرفتها بقية مناطق الوطن فقد بقي بواييه حاكم وهران حماصراً ومل تكن له حىت ونفس  

، أما عنابة فقد )125(الشجاعة العسكرية للمواجهة وظل خلف األسوار ينتظر التموين من اجلزائر
رجال من سالح اهلندسة ) 20(مدفعا و) 17(جندي و) 600(أرسل روفيقو جندة عسكرية من 

، هذا هو )126(حلكومة الفرنسية جندة عسكرية إىل حاميتها يف عنابة خالل شهر مايوكما أرسلت ا
أي جمد عسكري إال إذا اعتربنا احتالل املدن اآلمنة وذبح  الذي مل يضف )de Rovigo(إجناز 

 1832، فقد ظل يتخبط يف مواجهة املقاومة الوطنية طيلة سنة )127(القبائل النائمة جمدا عسكريا
  .1833حيقق جناحا مما جعل احلكومة الفرنسية تعزله يف شهر مارس دون أن 

  :خامتة
إن هذه ازرة اليت تعترب مظهرا من السياسة االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر تعكس          

حقيقة احلملة العسكرية العنصرية الصليبية و تعرب عن طبيعة جيش االحتالل الذي متيز باهلمجية 
الرعب والتباهي باازر، كما تعكس حالة العدالة الفرنسية اخلاضعة لسلطة اجليش والنهب ونشر 

واليت كانت عامال مساعدا يف االحتالل ومصادرة حقوق اجلزائريني وهذا مظهر من مظاهر 
حضارة فرنسا ومسعة جيشها الذي كان معول هدم للحضارة واإلنسان والبالد يف اجلزائر فكل 

  .نت جممعة على قهر العنصر اجلزائريمؤسسات االستعمار كا

                                                             
122 -  ibidem,p248. 

 .50المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد اهللا 123 -
، المؤسسة الوطنیة انشر و التوزیع، 2، ط)حتاللبدایة اال(محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث: أبو القاسم سعد اهللا 124-

 .89،ص 1982الجزائر، 
 .52ص ،،مرجع سابقالحركة الوطنیة الجزائریة  :أبو القاسم سعد اهللا 125-
  .53، ص المرجع السابق نفس -  126
  .52، ص المرجع السابق نفس -  127
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زاء مشروعها االستعماري بشمال استكمال أج(جاءت فرنسا إىل املغرب لغرض حمدد 
، ورصدت من أجل حتقيقه العديد من الوسائل و الكثري من اخلرباء و العلماء يف العديد )  إفريقيا

، حيث مل تستثين السياسة االستعمارية الفرنسية أي وسيلة ترى فيها أداة فعالة ،  نمن امليادي
سياستها العسكرية واالقتصادية، سياسة خلدمة أغراضها االستعمارية ، فانتهجت باملوازاة مع 

اجتماعية  دف من خالهلا إىل فرنسة اتمع املغريب ، وجعله جمتمعا قابال لالحتالل ، وهو 
مشروع كان قد بدأته البعثات العلمية إىل املغرب اليت رفعت إىل إدارا تقارير وافية عن اتمع 

 .عب املغريب ، حىت يسهل تدجينه املغريب ، لألخذ بعني االعتبار خصوصيات الش

 یونس كبزیز
غربباحث في تاریخ الم  

 

  السياسة التعليمية الفرنسية في المغرب 
  "نحو فرنسة المجتمع المغربي " 
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قامت هذه السياسة  اليت اتبعتها فرنسا اجتاه املغاربة و اليت تسمى عند االستعماريني  
 128اليت قادها بداية املقيم ليوطي ، على خلفية اجتثاث اجلذور و حمو الثقافة" بالسياسة األهلية"

  :ركائز ياسة االجتماعية يف أربعةي هذه السڤحيث يلخص دانييل ري

   العمل على استمالة اليهود و املغاربة 
  التعليم ( توفري إمكانيات االخنراط يف منظومة الثقافة الفرنسية( 
  اجلنود املغاربة بأوروبا ( فرض العصرنة بالقوة( 
 تمع املغريب إىل عرب و بربرو يهود 129ترسيخ سياسة جتزئ ا 

ى سياسة الغزو السلمي ، اليت انتهجت فيها إذن اعتمدت فرنسا يف عملية احتالهلا للمغرب عل
أسلوب التقرب من املغاربة بواسطة  األعمال االجتماعية ، اليت دشنتها بعدد من املدن املغربية  
، وكان التعليم أحد الركائز اليت راهن عليها احملتل الفرنسي  لفرنسة اتمع املغريب و نشر 

 130اية تنفيذ مشاريع و أفكار غالة االستعماريني الثقافة الفرنسية ، حيث قررت سلطات احلم
الذين ظلوا يف حماضرام و كتابام ينادون و حيضون على التصدي لإلسالم و حماربته بكافة 
الوسائل ،و ميش اللغة العربية ، ألما يقفان حجرة عثرة يف وجه انتشار النفوذ الفرنسي و 

اسة تعليمية كان ليوطي واضع أسسها فانتهجت يف ذلك سي  131حضارة الغرب املسيحي
اليت  القائمة على األهداف اليت ذكرناها سابقا ، و توخت من سياستها التعليمية  جعل الثقافة

الشيء الذي قد يشكل  132يتلقاها املغاربة حمدودة حىت ال ينقلب من يتلقاها إىل خملوق مفكر 
فنحن ... علينا أن ال ننسى " خطرا على الوجود الفرنسي باملغرب و يف ذلك يقول ليوطي 

و ابن رشد ، و حنن ال نعرف ما قد ختفيه لنا بيوتات فاس و  ]...  [يف بلد ابن خلدون 
سأبذل كل جهدي من أجل احلفاظ على "وصرح أيضا بفاس  133]...  [الرباط و مراكش

البنيات لكي تستمر كما كانت عليه احلال يف السابق حىت يتسىن للزعماء احلكم و 

                                                             
  م 2010ینایر / ھـ  1431، محرم  30السنة  87، عدد  ھلالمنا) "الجدوى و الحدود ( الكتابة الكولونیالیة " ،) سمیر(بوزویتة  128
   32: ص  ، 

36: ص ، نفسھ   129  
من أمثال جورج سردن ، جان كیرو ، ھنري فال  130  
95: ، ص  3، ج  ، المغرب من عھد الحسن األولالعلوي   131  

   673: ، ص 1975،دار القلم للطباعة ، الطبعة األولى  ، المعجزة المغربیة) أحمد( عسھ  132
  133 301، ص  2، ج  ، المغرب من عھد الحسن األول العلوي 
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لقد كانت السياسة التعليمية الفرنسية باملغرب دف إىل جني املغاربة "  134 خرين الطاعةاآل
كما   135و جعلهم حمبني للعمل و النظام ، قابلني للتقرب من املستعمر باستعمال لغة فرنسية 

 هدفت إىل  إنتاج فئات اجتماعية شبه أمية تتلقى تعليما مهنيا يف املدن و زراعيا يف البوادي و
و الصناعية ،  136ذلك من أجل توفري اليد العاملة شبه الفنية للمستوطنني و مشاريعهم الفالحية

فقامت اإلدارة االستعمارية بإنشاء مدارس رمسية ابتدائية و ثانوية متعددة األمساء و املناهج ، 
مدارس  ، فوجدنا 137تنافس  املدرسة التقليدية اليت عرفها املغاربة منذ ما قبل العهد املوحدي

أو  ةاإلسرائيلي –بربرية إىل جانب املدارس الفرنسية  –عربية ، و مدارس فرنسية  - فرنسية
اليهودية ، مدارس أبناء األعيان ،  و يف املقابل جند املدارس األوروبية اليت ختتلف مناهجها و 

ل هذا املخصصة هلا عن باقي املدارس املوجهة للمغاربة ، و كانت فرنسا من خال ةامليزاني
، و مل تقتصر يف خمططها هذا بل استهدفت  138التعدد ترمي إىل متزيق الوحدة الوطنية للمغاربة

الكتاتيب ( املدرسة املغربية التقليدية يف حماولة للقضاء على الثقافة اإلسالمية واملدرسة التقليدية 
اصة باملدارس يف آن واحد، حيث  أدخلت اإلدارة االستعمارية يف املقررات اخل) القرآنية 

الفرنسية العربية حصصا حلفظ القرآن ، حىت تضمن استقطاب عدد أكرب من التالميذ املغاربة 
ـ لتهجنهم و تشبعهم بالثقافة الفرنسية  و تعدهم ليصبحوا عماال هلم يف مصانعهم و ضيعام 

  ـ ، و قامت بتحديد حصص قليلة هلا و هو ما يبينه اجلدول التايل 
 جدول الحصص األسبوعیة للمواد المدروسة في المدارس الفرنسیة- العربیة139

  عدد الحصص في األسبوع  المادة المدروسة

  حصص 10  اللغة العربیة+ التاریخ اإلسالمي + القرأن 

  حصة 20  اللغة الفرنسیة

  

                                                             
 –،مطبعة النجاح الجدیدة  10السنة  29 – 28العدد  ، مجلة أمل،" التنظیر للتعلیم اإلستعماري بالمغرب"الیزیدي ، أحمد ،  134

  74، ص  2003الدارالبیضاء ،
300: ،ص  2ج ، لالمغرب من عھد الحسن األو،  العلوي  135  
672: ص  ، المعجزة المغربیة عسھ ،  136  
،دار نشر المعرفة ،الطبعة  -األسس و الوظائف  –، المنھاج التربوي بالمدرسة المغربیة زمن الحمایة ) محمد( بلكبیر  137

   59: ، ص  2003األولى ، مطبعة المعارف الجدیدة ـ الرباط ،
674: ،ص المعجزة المغربیة  ،   عسھ 138  

674: ، ص  المعجزة المغربیة عسھ ،  139  
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كما كان غرض فرنسا من إدماج دروس حتفيظ القرآن و بعض الدروس اإلسالمية يف 
أي حركات سرية مفكرة و  مناهضة هلا ، خاصة و أن احلركة العلمية  حماولة لتفادي ظهور

بالعدوتني انطلقت من الكتاتيب القرآنية اليت كانت تؤثث أحياء املدينتني ، باإلضافة إىل املساجد 
، و انطالقا من معطيات اجلدول  140اليت كانت الدروس العلمية تدرس فيها من الفجر إىل العشاء 

ن حصص اللغة الفرنسية أكرب من باقي حصص اللغة العربية ، فقد عملت السابق ، نالحظ أ
سلطات احلماية بنصيحة قائدها ليوطي الذي قال عن اللغة الفرنسية املقررة يف مقررات مدارس 

   ،141ا سنتمكن من ربط تالميذنا بفرنسااحلماية 

" األمازيغية –لفرنسية ا"هذا  و قد تعمدت إدارة احلماية الفرنسية حرمان تالميذ املدارس  
من تعلم اللغة العربية أو حىت النطق ا ، فكانت بذلك هذه املدارس فرنسية بالتعليم و احلياة و 
األساتذة ، أمازيغية  بالوسط و األفراد ، تغيب فيها أدىن ثقافة عربية ، و قد انتهجت فرنسا يف 

ة ، حيث أا ركزت التعليم يف مناطق خمططاا االستعمارية على عنصرية كبرية على مجيع األصعد
دون أخرى ، فبالنسبة للتعليم االبتدائي  اقتصر تقريبا على املدن ، حيث مل يتعدى عدد التالميذ 

  :و اجلدول التايل يوضح ذلك  1939تلميذ سنة  2524بالقرى 
 عدد التالمیذ بالمدارس حسب إحصائیات 1939 م142

  الطلبة عدد التالمیذ و  المدارس حسب المناطق

  2.524  القرى 

  13.000  المدن 

  1.528  اوالد األعیان 

  695  المدارس المتوسطیة

  323  المدارس الثانویة 

  240  المدارس المتوسطیة البربریة

  59  المدارس الثانویة البربریة

  
                                                             

ط،  المطبعة األمینیة الرباط .،د 21منشورات النادي الجراري ، أضواء على تاریخ الرباط المدینة و الجھة  ،  )عباس( الجراري140
  و ما بعدھا  32: ، ص 1، ج  2002ینایر / ھـ  1422ذو القعدة ، 

19: ت، ص،,ط ، الدارالبیضاء ،د.المغربیة، د،دار النشر  أضواء على مشكل التعلیم في المغرب، )محمد عابد ( الجابري   141  
675: ،ص  المعجزة المغربیةعسھ ،   142 
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 أنواع المدارس الموجھة للمغاربة بمجموع المغرب حسب إحصاءات نونبر 1931م143
  

 عدد التالمیذ
معلمون ال

عدد  المعلمون الرسمیون المعینون
 المدارس

أنواع 
 المدارس

 المدارس الثانویة 3 45 9 692

 أبناء األعیان 6 29 14 1144

 الصناعیة 16 33 37 717

 البنات 16 44 53 2824

 االبتدائیة 79 189 72 8249

  

ك يف النوايا إن املعطيات الواردة يف هذه اإلحصائيات لدليل واضح ال يدع جماال للش
احلقيقية من السياسة التعليمية الفرنسية ، خاصة إذا قمنا بعملية مقارنة بسيطة بني هذه البيانات و 
بني بيانات التعليم األورويب املوجه للفئات األوروبية ، حيث جند فروق كبرية ال سواء على 

،لقد كان التعليم املدرسي  مستوى املواد املدروسة ،امليزانيات ، و أعداد التالميذ املستفيدين
الشامل بكل مراحله متوفرا لكل أبناء اجلالية األوروبية بدون استثناء منذ أن فرضت احلماية ، و 

م  1939باملقابل مل حيظى أبناء املغاربة بشمولية التعليم أو بتوفره لكل املغاربة ، فإىل غاية سنة 
احلماية يف جمموع التراب الوطين ال يتجاوز كان عدد التالميذ املغاربة الذين قبلوا يف مدارس 

و يف مدينة الرباط  144طفل كانوا يف سن التمدرس 1.200.000تلميذ من أصل  26.000
تلميذ و  30.000يف املرحلة االبتدائية وحدها يصل إىل  وحدها كان عدد التالميذ األوروبيني  

  . 145طالب و طالبة 11.338يف املرحلة املتوسطية و الثانوية إىل 

ذه السياسة التعليمية على خطط املقيم ليوطي اليت  دف إىل تعليم أبناء لقد قامت ه
أو زراعي ) باملدن ( التهميش  ووجهوا إىل تعليم مهين  النخبة دون غريهم من املغاربة الذي طاهلم 

املرحلة غري ذي أمهية ، و يقتصر على املستوى االبتدائي و قلة قليلة كانت تلتحق ب) باألرياف( 
                                                             

184ورقة :  120.، مخطوط الخزانة العامة الرباط ح كناشة بنیقة المعارفالحجوي الثعالبي محمد بلحسن ،   143  
: ،  ص 1403/1983الرباط ،  ، ةالطبعة الثانی ،منشورات المطبعة الملكیة ، التحدي، ) ملك المغرب(الحسن الثاني ،  144
30   
675: ، ص المعجزة المغربیة عسھ ،   145  
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املتوسطية و الثانوية ، و اليت تقف عندها الدراسة بالنسبة للمغاربة ، فإىل حدود األربعينيات من 
لفهم احلظ و ام مل يكن من السهل على مغريب الولوج إىل مدرسة ثانوية وحىت الذين ح 20القرن 

كانوا يقتصرون على متتعوا بالدراسة الثانوية مل يكن يسمح هلم بتقدمي امتحانات الباكلوريا و 
، و كانت مدينة الرباط  146دبلوم اية الدراسة الذي مل يكن خيول هلم حق االلتحاق باجلامعة 

مدارس فقط و  4لنفس السياسة التعليمية ،  حيث أنشئت ا  عكغريها من  املدن املغربية ختض
  :هي 

 المدارس بمدینة الرباط إلى غایة أكتوبر 1921 م 147
مدرسي عدد الفقھاء و 
 المدارس عدد التالمیذ عدد مدرسي الفرنسیة العربیة

 البنات 110 1 1

 أوالد األعیان 90 3 2

1 4 164 
درب سیدي 

 العكاري

5 1 114 
المدرسة 
 الثانویة

 المجموع 478 9 9

  

 ةإن األرقام الواردة يف هذا اجلدول لدليل واضح على سياسة امليز بني الفئات املكون
تلميذ و  480ي يف التعليم ، حيث نرى أن جمموع تالميذ هذه املدارس مل يتجاوز للمجتمع الرباط

 29563هو رقم جد ضعيف إذا ما علمنا أن جمموع ساكنة الرباط بلغت خالل هذه السنة 
فقط من أطفال يتمدرسون ،  2,5%أسرة نووية  ،أي أن  4223149و هو ما يقارب  148نسمة

ين على تعليم أبناء هذا الوطن ، فكان رد فعلهم أن ناضلوا و هو أمر كان يغيظ الوطنيني الغيور
من أجل تأسيس مدارس وطنية حرة غري تابعة ملناهج و مقررات اإلدارة االستعمارية و إن كانت 

                                                             
40،  39:  ص ص ، ،  التحدي حسن الثاني ،ال  146  
220ورقة :  120.مخطوط الخزانة العامة الرباط ح ،كناشة بنیقة المعارف الحجوي الثعالبي محمد بلحسن ،    147  

  27  :، ص من خالل الوثائق  جازولیت ، الرباط  148
أبناء 5زوجین و : أفراد  7على إعتبار أن كل أسرة تتكون من   149  
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و قد تأسس العديد منها يف الرباط كما يف  150خاضعة ملراقبة الفرنسيني بإشراف املندوب املخزين 
  :عرض لبعض املدارس احلرة يف عدد من املدن منهامدن أخرى ، و اجلدول التايل ي

 المدارس الحرة في عدد من المدن المغربیة و من ضمنھا مدینة الرباط151
 المدینة إسم المدرسة سنة التأسیس

 مدرسة السي بناني 1919

 فاس

 مدرسة رحبة القیس 1920
 مدرسة الناصریة 1921

 مدرسة القلقلیین -
اسسھا المجاھد احمد مكوارمدرسة السالم التي  -  
 مدرسة سیدي محمد بن عبد اهللا أو باب الحمراء -
 مدرسة النجاح للفقیھ السید الھاشمي الفیاللي -
 المدرسة المعطویة -

 الرباط

 المدرسة الكتانیة -
 المدرسة الحراقیة -
 المدرسة الرحمانیة -
 المدرسة الغازیة -

الحاج احمد بالفریج مدرسة جسوس أو مدرسة 1933  
 مدارس محمد الخامس 1947

 مدرسة النھضة بدایة الثالثینیات

 مدرسة بالزاویة الغازیة أوائل العشرینیات سال
 مدرسة الفقیھ سیدي محمد بن الحسین النجار -
 مدرسة الفقیھ الحاج بن امبارك العبادي -

 مدرسة الشیخ محمد بن الیمني الناصري 1922

البیضاءالدار   مدرسة السید محمد العربي العلمي 1941 
 مدرسة النجاح -
 مدرسة لحلو -

  

إن إنشاء هذه املدارس كان دف تثقيف الشباب املغريب و إعطاء الفرصة لألطفال املغاربة 
للولوج  إىل املدرسة و التعلم ، الذي كان مقتصرا على فئات معينة و خمتارة ، كما كان الغـرض  

املدارس احلرة تنشئة أجيال وطنية واعية مفكرة ، لتكسري و إفشال خمططـات احلمايـة    من هذه
اهلادفة إىل جتميد الشباب املغريب يف تفكريه التقليدي بالشكل الذي يضمن اسـتمرارية فرنسـا يف   

ـ يف املـدن و    152طفل مغريب 100.000وقد جنحت هذه املدارس يف تعليم ما يناهز . املغرب 
 .مل يكن هلم احلظ يف ولوج املدرسة من قبل البوادي ـ  

    :خالصة 
                                                             

غشت  20،الطبعة األولى  ، القاھرة ،  ،شركة ناس للطباعة  التاریخ السیاسي للمغرب الكبیر، )عبد الكریم (الفیاللي   150
   273:، ص 9، ج  2006

القنیطرة و منطقة الغرب عھد الحمایة وماذا  المدرسة الوطنیة و التربیة و التعلیم في،) مشیش مصطفى(العلمي  -151
   144،  143: ص، ص2004البوكیلي للطباعة والنشر و التوزیع ،الطبعة األولى  ، القنیطرة ،   بعد؟،

30:، ص  التحديالحسن الثاني ،   152  
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جاءت فرنسا إىل املغرب حاملة معها خمططات حمكمة الستغالل املغـرب مـن جهـة و    
( لضمان استمراريتها فيه من جهة أخرى ، مستفيدة من جتارا السابقة يف مستعمراا األخـرى  

من ضمن هذه املخططات ، خمططـات الغـزو   ، فكان ... ) مدغشقر ، إفريقيا الغربية ، اجلزائر 
...) الصحة ، التعليم ، املراكز اخلريية ( السلمي ، من خالل ما قامت به من مشاريع اجتماعية ، 

تهم ، لكن الوطنيني املغاربة و قفوا بنضاالم أمام هـذه  سكان اهلدف منها تدجني املغاربة و فرن
  على اتمع املغريب  بشكل عاماملخططات ، اليت كانت هلا انعكاسات و آثار 

 المراجع المعتمدة
/ ھـ  1431، محرم  30السنة  87، عدد  المناھل) "الجدوى و الحدود ( الكتابة الكولونیالیة " ،) سمیر(بوزویتة  .1
  م   2010ینایر 

عة و ،دار ابي رقراق للطبا المغرب من عھد الحسن األول إلى عھد الحسن الثاني، ) زین العابدین(العلوي  .2

 3، ج  2009ط ، الرباط، .النشر، د

ط ، ج .، د edition idgal،  المغرب من عھد الحسن األول إلى عھد الحسن الثاني، ) زین العابدین( العلوي .3

2 

 ،1975،دار القلم للطباعة ، الطبعة األولى  ، المعجزة المغربیة) أحمد( عسھ  .4

،مطبعة  10السنة  29 – 28العدد  ، مجلة أمل،" مغربالتنظیر للتعلیم اإلستعماري بال"الیزیدي ، أحمد ،  .5

 2003الدارالبیضاء ، –النجاح الجدیدة 

،دار نشر المعرفة  -األسس و الوظائف  –، المنھاج التربوي بالمدرسة المغربیة زمن الحمایة ) محمد( بلكبیر  .6

 2003،الطبعة األولى ، مطبعة المعارف الجدیدة ـ الرباط ،

ط،  .،د 21منشورات النادي الجراري ضواء على تاریخ الرباط المدینة و الجھة  ،، أ )عباس( الجراري .7

 ،1، ج  2002ینایر / ھـ  1422المطبعة األمینیة الرباط ، ذو القعدة 

ط ، الدارالبیضاء .،دار النشر المغربیة، د أضواء على مشكل التعلیم في المغرب، )محمد عابد ( الجابري  .8

 ت،,،د

 184ورقة :  120.، مخطوط الخزانة العامة الرباط ح كناشة بنیقة المعارفحمد بلحسن ، الحجوي الثعالبي م .9

 ،  1403/1983،منشورات المطبعة الملكیة ، الطبعة الثانیة ، الرباط ،  التحدي، ) ملك المغرب(الحسن الثاني ،  .10

 20الطبعة األولى  ، القاھرة ، ، ،شركة ناس للطباعة  التاریخ السیاسي للمغرب الكبیر، )عبد الكریم (الفیاللي  .11

 9، ج  2006غشت 

المدرسة الوطنیة و التربیة و التعلیم في القنیطرة و منطقة الغرب عھد الحمایة ،) مشیش مصطفى(العلمي  .12

 2004البوكیلي للطباعة والنشر و التوزیع ،الطبعة األولى  ، القنیطرة ،   وماذا بعد؟،

سال ،  –بني یزناسن  مطبعة الل الوثائق و النصوص التاریخیة ، ، مدینة الرباط من خ) خلیل( جازولیت  .13

   2007الطبعة األولى، سال ،  
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 : مقدمة تعريفية

ظل مشال املغرب مرتبطا جبنوبه منذ الفتح اإلسالمي عموما، ومع قدوم آل البيت النبوي    
وقد . يا واجتماعيا وثقافياخصوصا، حيث يتجسد ذلك يف صفحات مشرقة من تارخيه سياس

فشلت املخططات االستعمارية بفضل الروابط القوية اليت ظلت قائمة بني سالطني الدولة املغربية 
هؤالء السالطني أبلوا كل البالء    ويشهد التاريخ أن. عموما والدولة العلوية خصوصا وبني الرعية

باستمرار مؤامرات أعداء املغرب الذين  مما كسر. احلسن يف الدفاع عن وحدة الوطن وحتقيق تنميته
وسيجرون باستمرار ذيول العار . تظل وصمات عار يف جبني هؤالء األعداء ومن يؤازرهم

 .اهلزائم وجيرعون مرارة 

 

 

 خالد الصقلي
 باحث في تاریخ المغرب

 كلیة االداب والعلوم االنسانیة
 ظھر المھراز ـ فاس

وقفة علمية مع تالميذ الشيخ ماء العينين 
 بفاس
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وكما هو معلوم تعترب الثقافة اليت يشكل تاجها العلماء وراعيها هم السالطني من معايري جس    
وقد ظلت . س جتسيد هوية املغرب احلضارية املميزة دوليانبض الوحدة الوطنية، ومن مقايي

قائمة ومستمرة بني العلماء املغاربة يف مشال املغرب وجنوبه يف عدة مظاهر مما    الصالت الثقافية
ومثال ذلك يذكر عبد السالم ابن سودة أن العالمة ماء العينني . يتطلب حبثا علميا مستقال بذاته

خ ماء العينني نزل ضيفا عليه مبقر سكناه بفاس واطلع على نفائس خزانته ابن حممد العتيق ابن الشي
وبالنسبة لبيت قصيد هذا البحث فكما هو معلوم يعترب الشيخ أبو عبد اهللا حممد [1] األمحدية 

مصطفى ماء العينني ابن الشيخ حممد فاضل الشنجيطي احلسين اإلدريسي رمحه اهللا أحد أبناء هذا 
ولقد . املوسوعي   والعالمة  الصويف الوطن األبرار الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، فهو ااهد

ويهتم . وأصبحوا بدورهم من فحول العلماء،[2] خترج على يديه تالميذ من جل أحناء املغرب
د على سالطني الدولة هذا البحث بذكر مناذج منهم فالشيخ ماء العينني ظل طيلة نصف قرن، يترد

املغربية الشريفة لتجديد البيعة، والتشاور معهم يف خمتلف القضايا اليت م الوطن، وبلغت زياراته 
وثالثة زيارات بفاس، ومن س،زيارة جرت يف مراكش، وزيارتان مبكنا 8: زيارة، منها 14   هلم

وأكرم وفادته . 1906غشت /1324زيارة متت يف شهر رجب سنة   بني هذه الثالثة األخرية
وأقيم له ا حفل كبري كما حتدث . ذه املدينة رمسيا، فضال عن تعظيمه من قبل العلماء و أهلها

للمملكة املغربية بدعم كلي    وأسس بالعاصمة الروحية. عن ذلك العالمة عبد السالم ابن سودة
ملتنوعة، وتلقن ا أوراد الطريقة كانت تلقى ا الدروس العلمية ا  من الدولة العلوية الشريفة زاوية

وجعل مقدما عليها تلميذه العالمة املشارك العامل بعلمه . وكانت توجد ا مكتبة نفيسة. القادرية
أمحد بن حممد أنفال امللقب الشمس بن عبد املختار احلاجي املتوىف باملدينة املنورة سنة    الصاحل

العالمة الشيخ حممد بن اليمين الناصري، : يةوجند من بني تالمذته ذه الزاو .1342/1924
 .[3]والعالمة الشيخ حممد ابن احلبيب األمغاري، والعالمة الشيخ أمحد بن حممد العمراين

يف خدمة الثقافة واهلوية، عالوة  -كبقية الزوايا السنية املغربية املنوه ا -وسامهت هذه الزواية      
وهي توجد بدرب . وال تزال توجد هذه الزاوية وهي معظمة، [4] ثل العلياعلى نشر القيم وامل

ومن بني أبرز املدفونني ا كما . السراج يف زقاق يربط بني حي البطحاء وحي الطالعة الصغرى
احلمد هللا وحده، (:أخريا أحد أبناء الشيخ ماء العينني، ونقش بشاهد قربه ما نصه   وقفت عليه

للهم صل على سيدنا حممد، هذا ضريح الشريف العامل الويل الشيخ حسن بن الغوث الفرد العامل ا
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أكتوبر  19ويوافق هذا التاريخ ميالديا )1294شوال عام  11الشيخ ماء العينني املتوىف يف 
وبالنسبة لتجليات هذا .وتبقى هذه الزاوية من الوثائق الذهبية حول مغربية الصحراء. 1877
ويذكر العالمة الشيخ عبد . وقد أجازهم. فنجد عدة تالميذ للشيخ ماء العينني بفاس العرض

احلفيظ الفاسي عن ظاهرة إجازة علماء زاروا فاس مدة وجيزة لنخبة مثقفة ومنهم شيخه ماء 
وبقي ذكرهم خملدا . رأينا أناسا دخلوا لفاس مدة قصرية، فاستجازهم الناس ورووا عنه" :العينني

ناهيك ممن كان ...{"يويف هذا اإلطار يقول املرحوم العالمة حممد املختار السوس"[5] .ريف الدفات
يوم هاجر تزنيت مألت   معه عشرة آالف ال هم هلم إال الدراسة، ذكورا وإناثا، مث ملا نزل سوس

جند من بني هؤالء التالميذ ما  وهكذا [6].}..هكتبه خزائن سوس وتالميذه وتلميذاته كل أرجائ
 :يلي

وهو . هناك نذرة املعلومات عن ترمجته: حممد العتيك بن حممد فاضل الشنكيطي.1
الشريف الربكة املنيف، ذو األدب الظاهر والنسك الباهر أبو عبد اهللا سيدي حممد املدعو   الفقيه

وذكر حممد الكتاين . راء موطناالعتيك، ابن حممد فاضل الشنكيطي احلوضي منشئا، والساقية احلم
وكان له إملام بالفقه واألدب ومشاركة يف بعض  .يف سلوة األنفاس تلمذته على الشيخ ماء العينني

، وبرهنت مراسيم )1893-1892/ (1310يف عام   بفاس  وجاء أجله. العلوم وشهر بصالحه
عامة الناس وخاصتهم،  جنازته على مسو مكانته، حيث حضرها أعيان احلضرة السلطانية جبانب

ودفن بالزاوية املنسوبة للشيخ األكرب والغوث األشهر سلطان األولياء وقطب دائرة األصفياء أيب 
        ...[7] حممد سيدي عبد القادر بن موسى اجليالين

بن زروق هو العامل العالمة الصاحل الدراكة، ينتمي لساللة ا :عبد السالم بن رزوق العرائشي.2
قبيلة بين غمارة وبين حسان، وقد    بالعرائش، وهم من أوالد حيىي، وهي فرقة بين جبارة الكائنة يف

العالمة املؤرخ أمحد الناصري لبعض ) االستقصا يف أخبار املغرب األقصى(ترجم صاحب كتاب 
-1848/ (هـ1265وقيل يف حدود سنة ). 1842-1841/(1258وقيل ولد عام . أقاربه

فأخذ العلوم ا عن أيب ) م1867-1866/(هـ1283رحل إىل فاس سنة قد و،)م1849
وأجازه أبو عبد اهللا . العباس أمحد بناين وأيب عيسى ابن سودة وأيب عبد اهللا جنون وغريهم كثري

جنون إجازة عامة، والطاهر بن عبد الكبري الفاسي مبرويات حممد صاحل الرضوي البخاري، 
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الناصرية، وأخذ   راد وأحزاب ووظائف الشاذلية وتلقى عنه أيضا الطريقةوالشيخ ماء العينني بأو
دالئل اخلريات عن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد السوسي، وأخذ الطرقة الناصرية أيضا عن أيب عبد 

عن الشيخ ) م1907- 1906/ (هـ 1324اهللا حممد بن أيب بكر الناصري، وأخذها أخريا سنة 
بد اهللا املغراوي املراكشي، وكان قد جتاوز املائة وعشرين سنة، عن الشيخ الصاحل املعمر أيب سامل ع

وجند من إجازاته إجازة عامة للعالمة  .أيب احلسن علي بن يوسف الناصري والد الشيخ أيب بكر
 12/هـ1328رجب سنة  3الشيخ عبد احلفيظ بن حممد الطاهر بن عبد الكبري الفاسي يف 

كالفقه   كان عاملا مشاركا يف عدة علوموصفوة القول لقد  ،شم مبدينة العرائ1910يوليوز 
واألوراد مع التقشف   واحلديث، وماهرا يف التنجيم والتعديل، ومياال إىل التصوف، وكثري األذكار

وقد أثىن . والقناعة، ومشتغال مبا يعنيه وما هو مكلف به من التوقيت مبنار اجلامع بالعرائش
 3/قيل يف متم شهر شوال. 1328/1910وتويف ببلده سنة . ه وفضلهالعلماء وذكروا علم  عليه
 [8].م 1910نونرب 18/ م وقيل منتصف الشهر املوايل ذو القعدة1910نونرب

هو أبو عبد اهللا حممد فتحا بن أيب القاسم الشريف القادري احلسين العامل : حممد القادري.3
). م1843دجنرب -نونرب/(هـ1259د يف ذي القعدة احلرام عام وقد ول. العالمة املشارك احملقق

فحول العلماء، كأيب العباس املرنيسي، وأيب عيسى ابن   وتتلمذ على يد والده وعلى جمموعة من
سودة، ومسيه ابن احلاج، وأيب العباس بناين، وأيب عبد اهللا القاضي العلوي، وأيب حممد عبد اهللا 

وأبرز مقروءاته عليهم ، ...مللك العلوي، وأيب العباس السريفي العلميالبكراوي، وأيب مروان عبد ا
وأورد يف هذه الفهرسة . يف فهرسته املنشورة، وأخذ الطريقة القادرية عن الشيخ ماء العينني بسنده

بيتا،  47قصيدة من نظم العالمة السالف الذكر مبقدمة هذا العرض أمحد بن الشمس وتقع يف 
 :ويقول ضمن هذا النظم ما نصه. ماء العينني فيما يتعلق بالطريقة القادريةوتتعلق بسند الشيخ 

 ومـن به إمام صار مـن ورا حىت هداين إىل قطـب الـورى         
 ]9[غيث البـرى غزالة الكونيــن  أستاذنا األجل مــاء العينـني        

بحث، وقائما على املسائل مشاركا يف كثري من وقد كان عاملا عارفا من أهل النظر وال      
وكان ممن انتهت إليه الرئاسة العلمية يف عصره، وكان . ودرس الفقه واألصلني والكالم. الفنون

وملا زار ضريح املوىل . ودعي لتويل القضاء فامتنع لشدة ورعه. وتعاطى اإلفتاء. راضيا بالقليل
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وجاء أجله بعدما صلى صالة العصر    ه،ابة لرغبتإدريس األول بزرهون احترم به ومتت االستج
م، ودفن بروضة الصقليني 1918أبريل  15/هـ1331رجب الفرد احلرام عام  13يوم األربعاء 

وأثىن عليه رمحه اهللا . بفاس بعد الصالة عليه صالة املغرب جبامع القرويني   داخل باب العجيسة
كالقاضي حممد بن أمحد العلوي، وحممد بن احلسن بعد وفاته مجاعة من العلماء، ومنهم تالميذته 

احلجوي، واحلسن بن حممد الزرهوين، وأمحد بن املامون البلغيثي، وحممد بن أمحد ابن احلاج 
نقلية وعقلية وجند    وبالنسبة إلنتاجه الفكري فقد شرح وألف عدة مؤلفات يف عدة علوم. السلمي

 :منها ما يلي

 ين واحلسيينالبستان السين يف النسب احلس 
 حاشية على األربعني النووية 
 حاشية على شرح كنون على الشمائل 
 املرشد املعني يف جزئني  حاشيته الكربى على شرح الشيخ الطيب ابن كريان على توحيد 
 حاشية على شرح الشيخ جسوس على الشمائل 
 حاشية على شرح األزهري على الربدة 
 واملالم عمن قال العمل باحلديث الضعيف  حاشية على األربعني النووية ودفع العتاب

 (هـ1307طبعت مبطبعة حممد أفندي مصطفى سنة . (حرام
  هـ1308طبعت إحدامها بفاس الطبعة األخرية سنة (ختمتني للمختصر) 
 تأليف يف كراهة القبض يف الصالة 
 يف نشرت بدار ابن حزم .فهرسة بعنوان إحتاف أهل اهلداية مبا يل من األسانيد والروايات

  [10]2004 /1424بريوت سنة 

ويرجع أصل سلفه إىل . هو أبو عيسى ابن حممد بن حممد العمراين الوزاين: املهدي الوزاين.4
وهم ينتسبون للنسب الشريف من فرع الشرفاء العمرانيني، . مصمودة إحدى قبائل غمارة

، مث انتقل (1850 -1849/(1266نة وولد املترجم مبدينة وزان س. ويعرفون بأوالد أمقشار
وجند من شيوخه ببالده أمحد بن حسون ا،فاختذها دارا وموطن. إىل مدينة فاس من أجل ل العلوم
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عمر ابن سودة وصاحل التاديل   وجند من شيوخه بفاس .العمراين، وحممد الصواف، وحممد الغنضور
 .كما ذكر بفهرستهوجعفر الكتاين و عبد امللك العلوي والشيخ ماء العينني 

وكان مشاركا يف كثري من العلوم، . ويعد املترجم من أشهر علماء املغرب ومن أئمة الفقه به     
وألف . وكان مرجوعا إليه فيها من سائر أقطار املغرب. وعارفا بالنوازل الوقتية وأحكام املعامالت

لسودان الغريب، فضال عن اجلزائر فيها املؤلفات العظيمة وتناقل الناس صدى علمه حىت بلغ أقصى ا
وتويف رمحه اهللا ليلة األربعاء فاتح [11] .وكان دؤوبا على نشر العلم تأليفا وتدريسا . وتونس

وذكر عبد احلفيظ الفاسي أنه دفن بعد زوال  .م1922شتنرب  13/هـ1342صفر اخلري عام 
بينما ذكر عبد . فاسي خارج باب الفتوح يف فاساليوم املذكور بروضة جده أيب احملاسن يوسف ال

وقد . السالم ابن سودة أنه حضر جنازته وأنه دفن بروضة الشاميني بالقباب خارج باب الفتوح
أثىن عليه مجاعة من العلماء ومنهم تالميذته الذين تذكر مصادر ترمجته أن عددهم هو كثري، وجند 

وبالنسبة إلنتاجه الفكري  [12] .ضائل هذا الشيخمن بينهم حممد الطيب النيفر الذي ألف يف ف
 :نقلية وعقلية منها ما يلي  جنده شرح وألف عدة مؤلفات يف علوم

 النوازل الكربى يف عشرة أجزاء  كتاب 
 يف أربعة أجزاء   كتاب النوازل الصغرى 
 على العمل الفاسي  شرح 
 حتفة ابن عاصم  ىحممد التاودي ابن سودة عل   حاشية على الشيخ 
 حاشية على شرح املرشد مليارة 
 حاشية على شرح السوداين على األجرومية 
 حاشية على املكودي على األلفية 
 حاشية على شرح اجلد علي الطرفة يف اصطالح احلديث 
 تأليف يف إباحة ثوب اخلز للرجال 
 ألولياء واألنبياء تأليف يف الرد على اإلمام حممد عبده يف مسألة منع التوسل إىل اهللا با

 عليمهم الصالة والسالم
 تآليف يف كراهة القبض يف الصالة 
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 تأليف يف الفرق بني الطالق البني والطالق الرجعي 
 الطالب الراغب القاصد يف إباحة صالة العيدين يف املساجد  بغية 
 [13]دار ابن حزم يف بريوت    فهرسة نشرت يف املطبعة احلجرية الفاسية وكذلك من قبل 

هو اإلمام العالمة النظار احملدث األصويل الفقيه املعمر أمحد بن حممد بن  :أمحد ابن اخلياط.5
ورئيس الس العلمي بفاس يف    احلسين الشهري بابن اخلياط، شيخ اجلماعة  الزكاري  عمر
وكان علما من أعالم . م1836نونرب 26/هـ1252ولقد ولد يف منتصف شعبان سنة ه، عصر

فاس وصدرا من صدور علماء املغرب، وكان بدون منازع إماما يف األصلني مشيخة حاضرة 
والفقه والفرائض، ومتبحرا يف النوازل الوقتية، وبصريا مبعانيها، وعارفا بعللها وأحكامها، ومرجوعا 

كاحلديث والتفسري والعربية واملعاين والبيان   إليه يف كثري من مهماا، ومشاركا يف عدة علوم
، وكان قوي اإلدراك وجيد الفهم، وسديد النظر، و مثابرا على تلقني العلم، ...توالقراءا

 .وكان صدرا حاضرا يف جمالس الشورى ومعظما عند الوالة. ودؤوبا على نشره تأليفا وتدريسا

أخذ العلوم عن فحول من العلماء كأيب عبد اهللا حممد صادق بن اهلامشي العلوي دفني مراكش،     
أمحد بن أمحد بناين كال، و أيب عبد اهللا حممد بن املدين جنون وأيب سامل عبد اهللا  وأيب العباس

البكراوي، وأيب العباس أمحد بن حممد بن احلاج، وصاحل بن املعطي السوسي املدعو التاديل، وأيب 
وبالنسبة للشيوخ الذين أجازوه ث، وقد بني مقروءاته عليهم يف فهارسه الثال. القاسم القادري

. جد منهم املوىل حممد الصادق العلوي، وصاحل التاديل، وحممد بناين املراكشي وأمحد ابن احلاجفن
كما أجازه الشيخ ماء العينني، ومسع منه الكثري من العلوم، وأذن له بتلقني ورد السادات النقشبندية 

 هذا ويف. وغريه من سائر أوراد الشيوخ رضي اهللا عنهم كما يذكر ذلك يف فهرسته الصغرى
اإلمام احلرب البحر النحرير اهلمام شيخ الشيوخ   الشيخ العالمة:(...املضمار جند مما يصفه به ما نصه

وأخذ الطريقة الناصرية عن حممد ، [14]..)كهف الضعفاء مأوى الغرباء...الرباين العارف باهللا
لك عبد الواحد بناين، وأخذ دالئل بن أيب بكر الناصري، وأخذ الطريقة الدرقاوية عن ايب ما

ومن عجيب خربه أنه ملا عمر ضعفت ذاكرته حىت . اخلريات عن أيب إسحاق إبراهيم السوسي
صار ال يعرف أوالده ويسأل عنه إذا دخلوا عليه، فإذا حضرت الصالة أو ذكر العلم حضر ذهنه 

يف العلوم مستحضرا ملسائلها ورجعت إليه ذاكرته، فكان يؤدي الصالة بفرائضها وسننها، ويتذاكر 
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م، ودفن 1924أبريل 8/هـ1343رمضان سنة  12وتويف رمحه اهللا يوم االثنني . ولقواعدها
، وأثىن عليه مجاعة كبرية من العلماء ومنهم ...بروضة يف حي الرميلة يف عدوة فاس األندلس

وبالنسبة . تالميذته كأمحد الزرهوين وعبد احلفيظ الفاسي و حممد بن احلسن احلجوي
 :نقلية وعقلية، وجند منها ما يلي   فقد ألف وشرح أزيد من مائة كتاب يف علوم  الفكري  إلنتاجه

 حاشية على شرح اجلدايب السعادة حممد بن عبد القادر الفاسي يف املصطلح 
 حاشية على شرح اخلرشي على فرائض املختصر 
 كيجتريدة للمسائل العلمية اليت اشتملت عليها طبقات السب 
  تأليف يف العقائد على مذهب املتكلمني ، وهو ما يدل على طول باعه وشدة تدقيقه

 وحتقيقه
 رسالة منشورة يف موقعي على الرابط: attarikh.tk 
 رفع اللجاج والشقاق عن حكم البينونة يف الطالق عند اإلطالق 
  [15]ثالث فهارس 

و عبد اهللا ابن جعفر اإلدريسي احلسين الكتاين، ولد سنة هو العالمة التقي أب: حممد الكتاين.6
بفاس، وقرأ القرآن وحفظ أهم املتون مث شرع يف ل العلوم يف ) م1858-1857/(ه 1274

جامع القرويني والزاوية الكتانية بالقطانني بفاس، مث درس على أئمة العلوم وفحول أساتذة عصره 
تاين، وأمحد بن أمحد بناين، و حممد بن عبد الرمحان كوالده شيخ اجلماعة جعفر بن إدريس الك

العلوي املدغري، وحممد بن عبد الواحد التاودي ابن سودة املري، وعبد امللك بن أمحد 
وخترج عليهم يف علوم الفقه واحلديث والتصوف واألصول والنحو واللغة . السجلماسي

كما لقي أجل شيوخ ...[16]   والتصريف والتوحيد واملصطلح واملنطق والعروض والبالغة
وكان . التربية والعلم يف املغرب واملشرق وأخذ عنهم وأجازوه بالطرق الصوفية واألذكار واألوراد

لقيته رمحه اهللا :(وجند مما يذكره الكتاين يف حق هذا الشيخ .من بني أبرزهم الشيخ ماء العينني
قبل استجزته كتابة فأجازين ا وكنت . داخل فاس وخارجها مرارا وتربكت به واستنفذت منه

ولك اإلذن فيما شئت من كتب وأوراد وأدعية وأحزاب فإن يف نعت البدايات :" قائال يف مكتوبه
من من كتبه ما يشبع ويكفي وأجزناك يف ذلك كله ويأتيك إن شاء اهللا ما حتبه : وفاتق الرتق، يعين
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مث بعد مالقاته أجازين أيضا لفظا إجازة ( :ويضيف الكتاين قائال ،)بالتمام وعلى احملبة والسالم
عامة، وأذنين يف طريقتهم القادرية املعروفة، ويف اإلسم األعظم عربيا وعجميا وحضين على العريب، 

ويذكر كذلك أنه أخذ عنه الطريقة  .[17] {"ألنه لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:"وقال
ق الفاسي بسنده إىل الشيخ املوىل عبد القادر اجليالين القادرية بسنده عن آبائه إىل الشيخ أمحد زرو

هو ( :وقد وصف العالمة أمحد الرهوين شيخه العالمة حممد الكتاين بقوله ، [18]رضي اهللا عنه
من الرجال العظام الذين ال تفي الدفاتر العديدة بترمجتهم ملا اجتمع فيه من شرف النسب وكرم 

ألدب والزهد والورع واملشاركة يف مجيع العلوم وحترير املنطوق منها احلسب والعلم وا
سيدنا :"وقال أيضا " ، والفناء يف حمبة اهللا ورسوله وآل بيته الكرام وأولياء اهللا العظام...واملفهوم

وقد حباه اهللا من التواضع ...". الشيخ حبر املسائل الصعبة كلها وذلك على طريق االجتهاد
ط الوافر حيث كان يتنازل القل الطلبة وينصت الرائهم ويسترسل يف البحث حىت واالنصاف القس

 ).يتبني احلق
م، ويف سنة 1907/هـ1325وكان قد زار احلرمني الشريفني مرتني يف سنة        
وخالل زيارته للمشرق . م1917/هـ1336ومنها انتقل إىل الشام سنة . م1926/هـ1345

، واستجاز مجاعة منهم كما أجاز ...ى األخيار والعلماء من أهلهاوالتق. ألقى عدة دروس علمية
 . [19].م1926/هـ1345وعاد إىل فاس سنة . منهم الكثري

م مبرتله حبي سبع لويات، 1926مارس  20/هـ 1345رمضان  15وتويف رمحه اهللا يوم     
وصلى عليه شيخ اجلماعة العالمة . حودفن أوال بروضة الشرفاء الكتانيني عند مصلى باب الفتو

وكان جنازته عظيمة حضرها العام واخلاص كما شهد بذلك مقربوه . أمحد بن اجليالين
ويف هذا الصدد ذكر تلميذه العالمة عبد السالم ابن سودة أنه بلغ عدد احلاضرين . ومعاصروه

ونقل أهله جثمانه [20].    ألف مشيعا مما مل يره طول عمره  50جلنازته بدون مبالغة حوايل 
فاحت روائح املسك } :ويقول صاحب منطق األواين أنه عند فتح قربه األول. إىل مقر دفن آخر

ودفن املرة الثانية بزاوية توجد حبي الصفاح  . [21]  {...،ومل تؤثر فيه األرض شيئا...والطيب
متم ربيع الثاين عام يف عدوة فاس االندلس ليال يف حمفل رهيب حضره عشرات اآلالف يوم االثنني 

بالنسبة إلنتاجه الفكري فقد ألف وشرح أزيد من ستني كتابا ,،  1928أكتوبر  15/ 1347
 :يف علوم نقلية وعقلية منها على سبيل الذكر ال احلصر
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 يف ذكر مشيخة العلم واألسانيد والطرق الصوفية   اإلجازة األيوبية 
 رب وتاج مدينة فاساألزهار العاطرة األنفاس بذكر حماسن قطب املغ 
 الشائق خبرب والدة خري األنبياء وسيد اخلالئق  إسعاف الراغب 
 سلوة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس 
 اليمن واإلسعاد بوالدة خري العباد 
 نيل املىن وغاية السؤل بذكر معراج النيب املختار الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

لعبد السالم ابن   ويه به من قبل جل العلماء ومنهم تالمذته كما هو الشأن بالنسبةوجند التن  
 .سودة ،وحممد خملوف التونسي

هو العالمة الشيخ املطلع النحرير حممد بن إدريس بن حممد القادري : حممد بن إدريس القادري.7
لعلماء منهم أخذ العلوم عن مجاعة من فحول ا). م1875-1874/(هـ1291احلسين، ولد سنة

الشيخ قاسم القادري احلسين، والشيخ أمحد ابن اخلياط الزكاري، والشيخ جعفر بن إدريس 
وأجازه الشيخ يوسف بن  .الكتاين والشيخ عبد اهلادي بن أمحد الصقلي، والشيخ ماء العينني

بن عبد إمساعيل النبهان نزيل دمشق الشام إجازة عامة وغريه من علماء املشرق، كما أجازه حممد 
الرمحان الربيربي، وأجازه بالطريقة الدرقاوية حممد بن األعرج عن الشيخ العريب الدرقاوي بسنده، 

و كان .وأجازه بالطريقة القادرية الشيخ التهامي بن حممد احلداوي الشاوي وغريهم من الشيوخ
هزت مؤلفاته حمافظا على العلم حريصا على تدريسه وتلقينه وحفظه مبسقط رأسه اجلديدة حيث نا

م، 1931غشت  23/هـ1350ربيع الثاين سنة  8وقد تويف رمحه اهللا يوم األحد . كتابا 50
عدة مؤلفات يف علوم   وبالنسبة إلنتاجه الفكري فقد ألف وشرح.ودفن بزاوية القادريني باجلديدة

ء زمزم ملا إزالة الدهش والواله يف صحة حديث ما"نقلية وعقلية ذكرها يف آخر تآليفه الذي مساه 
ونذكر منها على سبيل   ).م1912- 1911/ (هـ1330وهو مطبوع مبصر سنة " شرب له

 :الذكر ال احلصر
 األحاديث املستطابة يف بعض ما ورد يف فضل الدعاء وشروط اإلجابة 
 فتوح الغيب يف ترمجة أيب مدين شعيب 
 االملاع مبا يتعلق بشيء من مسالة الرقص والسماع 
 ة بالفيوضات االالهيةاالهلامات املنامي 
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 الدرر املبتهجة يف شرح قصيدة املنفرجة 
 استجالب االمداد بذكر اداب االوراد 
 القول الراقي يف حل ما اشكل من الفية وشرح احلافظ العراقي 
 بلوغ الرضا بشرح الدرة البيضا 
 حتريك كامن االشواق اىل معرفة بعض كرامات قطب العراق. 
 [22]ذن يف الطريقة احملمدية القادريةاحللل السندسية اىل طلب اال. 

هو العالمة املشارك املدرس احملدث النحرير أمحد بن حممد اخلضر بن  :أمحد العمراين.8     
أبريل /مارس/ (هـ1297الفضيل بن عمران احلسين اجلوطي العمراين، ولد يف ربيع األخري سنة 

فبفاس تتلمذ على يد : وخ يف مجيع ربوع اململكة املغربيةأخذ العلوم عن مجاعة من الشي،و)1880
بفاس الشيخ الكامل بن حممد األمراين احلسين والشيخ حممد بن ادريس   شيوخ أجالء نذكر منهم

ويف مراكش أخذ عن الشيخ . القادري والشيخ حممد بن حممد زوينت والشيخ اهلامشي الزرهوين
ان بن عبد السالم بوستة صاحب كتاب الصلوات على حممد احملجوب املراكشي والشيخ حممد أم

وأخذ عن . منوال الذخرية، كما أجازه إجازة شفاهية يف صحيح البخاري الشيخ فتح اهللا بناين
الشيخ عبد الواحد الكتاين ووالد الشيخ حممد الكتاين، كما أخذ عن الشيخ ماء العينني وانتفع به 

خ أمحد اهليبة وعن خليفته بزاوية فاس الشيخ أمحد وأخذ عن والد شيخه العالمة الشي. كثريا
كما تلقى الطريقة الدرقاوية عن الشيخ املفضل العلمي نزيل جبل احلبيب بناحية تطوان، . الشمس

والطريقة التجانية عن الشيخ احممد كنون، والطريقة الكنتية عن الشيخ حممد بن امحد الغيايت، 
وتويف . وخالط غريهم من الشيوخ والعلماء األجالء. زاينوالوزانية عن الشيخ حممد بن عالل الو

ودفن بضريح الشيخ . م1951غشت  6/ هـ1370ذي القعدة سنة  3بفاس رمحه اهللا يف 
وله عدة تآليف يف موضوعات خمتلفة منها . احممد ابن الفقيه باملدارج السفلى حبومة العيون

لنسبة إلنتاجه الفكري فقد ألف وبا .[23]      فهرست يف سفر وسط، وتآليف عن أسرته
وشرح عدة مؤلفات يف علوم نقلية وعقلية تربز ثقافته املوسوعية، نذكر منها حسب ما جاء يف 

 :آخر فهرسته ما يلي

o التنبيه واإلعالم فيما ثبت يف شهور العام 
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o ينفع يف يوم املعاد  ترغيب العباد فيما 
o تأليف يف اصطالح احلديث 
o نيب صلى اهللا عليه وسلمتأليف يف الصالة على ال 
o تأليف يف آل البيت النبوي  
o شرح عقيدة الشيخ ماء العينني كبري وصغري 
o الزهر الفائح يف الكالم على الذبائح 
o اجلواهر احلسان يف عد شعب اإلميان 
o بلوغ السعود والتهاين يف ختمة رسالة أيب زيد القريواين 
o واألولياء ـ مؤلف مل يتممه  حتفة األتقياء يف تراجم بعض املشهورين من العلماء

 [24]رمحه اهللا ـ 

حممد    الشيخ: جند من شيوخه. هو العالمة ابن عبد اهللا احلسيين: حممد حدو العراقي.9         
بن رشيد العراقي، والشيخ املهدي بن رشيد العراقي، والشيخ أمحد بن اخلياط والشيخ أمحد بن 

الشيخ عبد اهللا الفضيلي، وكذلك ل العلوم العقلية والنقلية مباشرة من اجليالين األمغاري، و
وكان كرميا جوادا، حيب جمالس العلم . الشيخ أيب شعيب الدكايل والشيخ ماء العينني بفاس

والعلماء ويستصيغ اجللوس إليها والتمتع حبديثها، كما كان غيورا على وطنه ومشجعا الوطنيني 
ماديا وأدبيا عن طريق السر تصدر للعدالة فكان ا مثال الرتاهة والشرف  املغاربة، ومعينا هلم

وتويف رمحة . واإلخالص، كان يقصد فيها ألنه كانت له اليد الطوىل رمحه اهللا يف قوانينها وشعاا
  .([25]م 1952- 1951/(هـ1371اهللا عليه سنة 

الطاهر الفاسي، جند من اجداده العالمة   مة ابن حممدهو العال: عبد احلفيظ الفاسي.10         
وانتقل أجداده من القصر الكبري . أيب احملاسن يوسف بن حممد القصري األندلسي  والصويف الكبري

هـ 1296وولد عبد احلفيظ ذه املدينة األخرية سنة . م15/هـ9إىل فاس يف أواسط القرن 
معجم "وذكر يف كتابه   ء باملغرب وخارجهوأخذ العلوم عن فحول من العلما. م1879/

شيخا، ومنهم الشيخ أمحد بن مبارك الصحراوي وحممد املختار السوسي  113منهم " الشيوخ
والشيخ ماء العينني وحممد بن جعفر الكتاين وعبد الرمحان بن الطيب الدرقاوي وأمحد ابن اخلياط 
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وكان . وتوىل القضاء[26] .ط نفسه الذي ورد نص إجازته له يف الفهرسة الكربى البن اخليا
وكان مشاركا يف علوم [27] .وال ينقلب جليسه إال بانشراح وفوائد. كرميا يطعم الصادر والوارد

وهو أديب بارع،  [28] كثرية، ومستحضرا للتواريخ القدمية والنوادر اللطيفة استحضارا عجيبا
و تويف .كاتب مبدع، وحمدث ثقة، حيث خدم علم احلديث والرواية واعتىن بذلك وألف فيهو

م، ودفن مبقربة شالة 1964يرباير 9/ هـ1383رمضان عام  24رمحه اهللا يف صباح يوم األحد 
وأثىن عليه الكثري من تالمذته ومنوذجهم العالمة عبد . قرب جده عبد الكبري املدفون  بالرباط قرب

مبهمة    اإلسعاد:" الفاسي الذي أجازه إجازة عامة وهي مطبوعة يف كتابه املسمى ايد
وكذلك العالمة عبد السالم ابن سودة يف كتابه سل النصال، وذكر هذا األخري "[29] .اإلسناد

مؤلفات وبالنسبة إلنتاجه الفكري فقد ألف وشرح عدة     .أنه أجازه، وأنه كانت له خزانة نفيسة
  :وطبع منها ما يلي. يف علوم نقلية وعقلية تعد غاية يف اجلودة والتحرير والدقة

 استرتال السكينة الرمحانية بالتحديث باألربعني البلدية 
 اإلسعاد مبهمات اإلسناد 
 اآليات البينات يف شرح وختريج األحاديث واملسلسالت 
 معجم الشيوخ املسمى برياض اجلنة أو املدهش املطرب 

 : ما يلي   وال زال خمطوطا منها

 الترمجان املعرب عن أشهر فروع الشاذلية باملغرب 
 أشهر مشاهري العائالت باملغرب 
  جمموعة من التراجم كتبها وعرف فيها بالشيوخ الذين أجازوا والده حممد الطاهر

 وجده عبد الكبري الفاسي
 يا بالرباط سنة سلسلة حماضرات القاها يف نادي املسامرات يف املدرسة العل

 م1922/هـ1341
 :ومن كتبه اهولة املصري ما يلي

o دشذور العسجد يف ذيل عناية أويل ا 
o روضة اجلنات يف ذكر شيخنا الوالد وأشياخه وما هلم من املناقب واحلسنات 

 خبايا الزواياو
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  3][0رسالة يف طائفة هداوة املوجودين يف املغرب وأصلهم وأحواهلم
من ذرية الشيخ . هو العالمة املشارك ابن احلبيب األمغاري احلسين الفياليل: حممد األمغاري.11

. م1878/هـ1295ولد سنة . موالي عبد اهللا بن حسني دفني تامصلوحت حوز مدينة مراكش
ول . الصحراء املغربية خصوصا  وكان له مريدين وتالمذة يف سائر أرجاء املغرب عموما ويف

وقتئذ كالشيخ قاسم القادري احلسين    واستقر ا مدة وأخذ العلوم عن أبرز شيوخها العلوم بفاس
والشيخ عبد اهللا بن الشيخ إدريس احلسين البدراوي والشيخ أمحد بن حممد ابن اخلياط، والشيخ 

كتاب خمتصر اخلليل كما أخذ    وكان هو السارد بني يديه يف قراءة. أمحد ابن اجلياليل األمغاري
لتصوف على يد الشيخ اجلليل حممد بن عبد الواحد احللو الفاسي وعن الشيخ أمحد مشس، علم ا

كما تلقى أوراد الطريقة الدرقاوية عن . الذي أذن له يف سائر العلوم  وعن الشيخ ماء العينني
واشتغل الشيخ حممد ابن احلبيب األمغاري بتدريس العلوم وتصدر . الشيخ البدوي زوينت بسنده

وقد تفرد يف عصره بإلقاء دروس يف علم التفسري مبسجد . فنفع اهللا به اخللق علما وعمال للمشيخة
قصبة األنوار يف باب حمروق بفاس، وجاء أجله رمحه اهللا يف طريقه ألداء مناسك احلج املرة الثالثة 

 م، مث نقل إىل1972يناير10/ هـ1391ذي القعدة سنة  23يف البليدة بالقطر اجلزائري يف يوم 
 [31].وألف عدة مؤلفات ونظم عدة أشعار. زاويته مبدينة مكناس اليت ووري جثمانه ا

  :خامتة

وصفوة القول إن العالمة الشيخ ماء العينني رمحه اهللا قد أبلى كل البالء احلسن يف خدمة وطنه      
جند من جتلياته من جهة مؤلفاته    وجمتمعه، وتعددت جماالت مسامهاته، منها اجلانب الثقايف الذي

النافعة اليت جتسد ثقافته املوسوعية اليت سيظل معينها ال ينضب، وتفيد سواء الصوفية السنة أو 
الباحثني يف عدة ختصصات إنسانية نظرا لكون ما ينفع الناس ميكث يف األرض، ومن جهة ثانية 

لعرض، وقد كان تالمذته الذين ميكن جند تالمذته حيث إن قسما ضئيال منهم هو بيت قصيد هذا ا
. أن يشكلوا معجما مستقال بذاته على شاكلته يف الصالح وخدمة الوطن والعطاء العلمي الزاخر

وتبقى زاوية ماء العينني بفاس وتالمذته ا وثيقة تارخيية كبرية سواء عن مغربية الصحراء أو 
املغرب وجنوبه برعاية سالطني الدولة  اليت ظلت قائمة بني مشال   العالقات الوطيدة والشاملة
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ومن باب الفضول العلمي أتساءل عن مصري مكتبة الشيخ ماء العينني اليت . العلوية الشريفة
 .م1913استولت عليها فرنسا مبدينة السمارة سنة 

ومن باب الواجب أوجه خالص الدعاء للعاهل الكرمي جاللة امللك حممد السادس حفظه اهللا      
، وببذله نصره اهللا وأعزه كل اهودات "الرمز الشامخ"الذي وصف الشيخ ماء العينني بـووفقه 

وتعد كل خطبه وثائق . يف الدفاح عن وحدة الوطن ومحاية أراضيه وحتقيق التنمية الشاملة له
للمسرية اخلضراء، حيث يقول  30تارخيية نفيسة، ومنها خطبة ألقاها مبناسبة الذكرى 

، تنمية شاملة، 1975شهدت أقاليمنا الصحراوية، بعد تصفية استعمارها سنةوقد ...{:ضمنها
حولتها إىل مدن وحواضر، تنعم باألمن واالستقرار واالزدهار، بفضل تضحيات مجيع املغاربة، 

وبفعل التضامن الوطين القوي، فقد اندجمت فيما قطعته بالدنا من أشواط  .مدنيني وعسكريني
الدميقراطي واالقتصادي واالجتماعي كما وقفت بصمود، يف مواجهة  متقدمة، على درب التطور

 ] [32 }...املؤامرات املكشوفة، خلصوم وحدتنا الترابية للنيل من مغربيتها
وبالرغم من مناورام اليائسة، فإن املغرب، القوي بعدالة قضيته، وإمجاعه حول عدم التفريط يف    

شبث بوشائج األخوة وحسن اجلوار، وانتهاج احلوار، شرب من صحرائه، قد ظل حريصا على الت
وإننا ملؤمنون بأن األخذ ذه الفضائل، هو السبيل .واجلنوح إىل السلم، والتحلي باحلكمة والتعقل 

القومي، للخروج من النفق الطويل هلذا الرتاع املفتعل، إىل رحابة فضاء التعايش والوئام، الكفيل 
 .عدة، إىل الوحدة وبناء مستقبل مغاريب مشترك واهللا ويل التوفيقبتجسيد تطلعات األجيال الصا
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محمد حجي، دار الغرب :، لعبد السالم ابن سودة، تحقیق)فھرس الشیوخ(سل النصال باألشیاخ وأھل الكمال  :انظر[1] 

وقد وردت ترجمة للشیخ ماء العیینین بن محمد العتیق المذكور  .166، ص 1997/ 1417اإلسالمي، بیروت، الطبعة األولى، 
 . 294، ص4المختار السوسي، ج   لمحمد" المعسول" :في كتاب

محمد حجي، دار الغرب : اتحاف الُمطالع بوفیات أعالم القرن الثالث عشر والرابع، لعبد السالم ابن سودة، تحقیق :انظر[2] 
 .385، ص1،ج1997 / 1417روت، الطبعة األولى، اإلسالمي، بی

 :انظر عن تالمذة الشیخ أحمد شمس بزاویة الشیخ ماء العینین بفاس[3] 
وسترد ترجمتھ بالتفصیل . م1951غشت 6/ ھـ1370ذي القعدة  3العالمة المشارك الشیخ أحمد بن محمد العمراني توفي یوم  •

 145وانظر المزید عن ترجمتھ عند عبد السالم ابن سودة، سل النصال، ص .العینینضمن تالمذة الشیخ ماء 
 10/ ھـ1391ذي القعدة سنة  23العالمة المشارك الشیخ سیدي محمد ابن الحبیب األمغاري الحسني الفیاللي، توفي في  •

عبد السالم بن : عن ترجمتھ عند وانظر المزید. وسترد ترجمتھ بالتفصیل ضمن تالمذة الشیخ ماء العینین. م1972ینایر
 213- 212سودة،سل النصال، ص

م 1891یبرایر  18/ ھـ 1308رجب سنة  9العالمة المشارك الشیخ محمد بن الیمني الناصري الرباطي ولد یوم الخمیس  •
من    من العلماء أخذ عن ثلة. بمدینة الرباط، ثم رحل بعدھا مع العالمة سیدي محمد بن جعفر الكتاني إلى المدینة المنورة

كالشیخ أحمد شمس الشنجیطي، والشیخ أبي شعیب الدكالي، والشیخ عبد    المغرب ومن المشرق ومنھم من أجازه إجازة كتابیة
األعالق الغالیة : لھ عدة مؤلفات منھا. الحي بن عبد الكبیر الكتاني، والشیخ العباس بن إبراھیم المراكشي صاحب كتاب اإلعالم

صفر عام  10   یوم  توفي. وقد أجاز ھو بدوره عدد من تالمیذه كالشیخ عبد السالم بن عبد القادر ابن سودة. الیةفي األخالق الع
م بالمدینة المنورة، وأقیمت لھ بعد األربعین من یوم وفاتھ ذكرى بجامع السنة بالرباط، حضرھا 1971مارس 29/ھـ 1391

من القرآن، واألمداح النبویة وألقیت بعض الكلمات في حقھ، كما أصدر أخ العلماء والشرفاء واألعیان، وتلیت فیھا عدة سور 
الفقید عددا خاصا من جریدة الشعب وزعھ على الحاضرین بھ مقاالت ونصوص حول ترجمة سیدي محمد بن الیمني الناصري 

- 211سودة، سل النصال، ص عبد السالم ابن: وانظر المزید عن ترجمتھ عند. رحمھ اهللا وأعمالھ إلصالح المجتمع اإلسالمي
212. 

وعن . 371، ص 1س، ج.، م) إتحاف المطالع(عبد السالم ابن سودة، : بالنسبة لزیارة الشیخ ماء العینین المشار إلیھا انظر[4] 
بن األمین الشنقیطي، الوسیط في أخبار أدباء شنقیط، ألحمد :مصادر ترجمة الشیخ ماء العینین أذكر على سبیل الذكر ال الحصر

-168معجم الشیوخ، المسمى ریاض الجنة أو المدھش المطرب، لعبد الحفیظ بن محمد بن الطاھر الفاسي، ص368-.365ص 
، ص 2معجم طبقات المؤلفین على عھد دولة العلویین، البن زیدان، ج.-176-171، ص 7و ج 6اإلعالم، للمراكشي، ج.170
سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس، لمحمد بن جعفر .-385، ص1عبد السالم ابن سودة، جإتحاف المطالع، البن -  .246-248

معجم المطبوعات، للقیطوني، .244-243، 7األعالم، للزركلي، ج.433شجرة النور الزكیة، لمحمد مخلوف، ص- .3الكتاني، ج
وقد أفردت . كتابھ المعسول المختار السوسي في الجزء الرابع من.6933- 6932، ص 20معلمة المغرب، ج.198- 195 ص 

قرة العینین في كرامات الشیخ ماء العینین، البنھ الشیخ مربیھ :كتب تحدثت عن حیاتھ وأخباره نذكر على سبیل الحصر ال الذكر
تجلیات الفكر الصوفي والسلفي عند - .سحر البیان في شمائل الشیخ ماء العینین الحسان، لحفیده ماء العینین بن العتیق-.ربھ

والشیخ ماء العینین وجھاده العلمي والوطني، لشبیھنا حمداتي ماء - .شیخ ماء العینین، لمحمد الشیخ الطالب أخیار ماء العینینال
أحمد الشمس الحاجي في خاتمة كتابھ النفحة  -  .مجمع البحرین في مناقب الشیخ ماء العینین،لمحمد العاقب بن مایابى- .العینین

في  ھو الشیخ أحمد بم محمذن انفال الملقب الشمس بن عبد اهللا بن المختار من قبیلة إدولحاج ولد" :وجاء فیھا مایلي،األحمدیة
كان رحمھ اهللا من كبار مریدي الشیخ ماءالعینین قدم على الشیخ ماء العینین والزمھ  .منتصف القرن التاسع عشر المیالدي

، عینھ الشیخ ماء العینین مقدما على زاویتھ في فاس فكان ...للغةطویال وأخذ عنھ علوم الفقھ واألصول والمصطلح والتفسیر وا
المشحونة بتحركات الفرنسیین ونویاھم في "   واسطتھ ومبعوثھ لدى سالطین المغرب كما لعب دورا في رصد الصورة السیاسیة

مقدم زاویتھ بھا، ونّساًخا للكتب في كان مبعوًثا للشیخ ماء العینین إلى فاس و.في فاس ونقلھا للشیخ ماء العینین" احتالل المغرب
كانت لھ مكانة طیبة لدى . 1924سنة   بعد وفاة الشیخ ماء العینین ھاجر إلى الحجاز واستقر بالمدینة المنورة حتى توفي .مجلسھ

األحمدیة في  النفحة  وقد ألف. »األبحر المعینیة في بعض األمداح المعینیة«: لھ قصائد نشرت في كتاب. العثمانیین وأھل الحجاز
ختم الكتاب بعرض مسھب عن الحركة األدبیة التي دارت حول (م 1911القاھرة  -مطبعة الجمالیة  -بیان األوقات المحمدیة 

 )الشیخ ماء العینین
لغت كما جمع أحمد تكرور الیعقوبي نبذة من فوائده وجمع ابنھ الشیخ النعمة ما قیل فیھ من الشعر في كتاب األبحر المعینیة فب  -

زھاء خمسمائة وعشرین شاعرا، وقد حقق جزأھا األول األستاذ أحمد مفدي، كما حقق الجزء الثاني محمد المداح المختار ضمن 
 .أطروحات جامعیة بالمملكة المغربیة

 .ترجمة الشیخ ماء العینین، جزء القالقمة: المختار بن حامد  -
 .، كما أن لھ ترجمة في دائرة المعارف اإلسالمیة)للبحث العلمي نسخة المعھد الموریتاني(موسوعة حیاة موریتانیا   -
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النفحة األحمدیة في بیان  -: م، و نجد من مؤلفاتھ19/ھـ13وبالنسبة لمقدم زاویتھ بفاس المذكور فقد ولد في منتصف القرن 
بحر المعینیة في بعض األمداح نظم قصائد نشرت في كتاب األ - 1911األوقاف المحمدیة، طبع بمطبعة الجمالیة، القاھرة، سنة 

 :ونجد مما یقولھ في مدح شیخھ ماء العینین الذي أخذ عنھ عدة علوم منھا الفقھ واألصول. المعینیة، لمحمد العیش النعمة
 محلقیــن علیـــھ طالبیـــن یدا        تــرى الوفــود إذا أزمة أزمـــت                          

، تحقیق أحمد )دیوان األبحر المعینیة(محمد العیش النعمة،-.435، ص2، ج)إتحاف المطالع(سودة،  عبد السالم ابن- :وانظر
موقع - .موقع معجم البابطین لشعراء العربیة مع مصادر ترجمتھ- .مفدي، كلیة آلداب، ظھر المھراز، رسالة جامعیة مرقونة

 .، لمحمد فال ولد سالم"ء الشناقطةدور العلما":ھـ مقال1431، السنة 2، رقم )السعودیة(مجلة الدارة 
عبد الحفیظ بن محمد الطاھر بن عبد الكبیر الفاسي، معجم الشیوخ المسمى ریاض الجنة أو المدھش المطرب،  :انظر[5] 

 .203. ، ص2003تحقیق عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 18، ص 4،ج1960ار السوسي، المعسول، مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، المخت: انظر[6] 
بن إدریس الكتاني، سلوة األنفاس ومحادثة األكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، دار   أبي عبد اهللا محمد بن جعفر[7] 

 .(490-489 ).، ص3، ج2004الثقافة،البیضاء، 
 .  385. ، ص1س ، ج.وانظر ترجمتھ في إتحاف المطالع، م . 218-217س، ص .معجم الشیوخ، م[8]  
فھرسة محمد بن قاسم القادري، إتحاف أھل الدرایة بما لي من األسانید والروایة، لمحمد بن قاسم القادري، دار ابن  :انظر[9] 

 71-69، ص2004حزم، بیروت، 
إتحاف (- :بن سودة المري  عبد السالم ابن عبد القادر- : وانظر ترجمتھ عند كل من. 48- 46س، ص.معجم الشیوخ، م[10]  

عبد الرحمان بن محمد الباقر -.77.، ص1،1960، دار الكتاب، البیضاء، ج)الدلیل ( - .404. ، ص2س، ج.، م)الُمطالع
ھدى الكتاني وتحقیق محمد حمزة بن علي الشریف، دار البیارق، الكتاني، أعالم المغرب في القرن الرابع عشر، جمع نور ال

، 14خیر الدین الزركلي، األعالم، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، الطبعة- .85، ص 1421/2001األردن، الطبعة األولى،
، 144تحت رقم  محمد بن الحسن الحجوي، مختصر العروة الوثقى، مخطوط بالخزانة العامة، الرباط،- .9.، ص7، ج1999

 .37ص 
فھرس الفھارس -.31- 29س، ص.، م)سل النصال(-.435، ص2س، ج.، م)إتحاف المطالع(-:وانظر ترجمتھ عند كل من[11] 

، 1114-1112، ص 2، ج1982واألثبات، لعبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة، 
، 1931شجرة النور الزكیة، لمحمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة األولى،- .626رجمة رقم الت

معجم المطبوعات العربیة -.365-363، ص1988معجم المطبوعات المغربیة، للقیطوني، مطاع سال تبریكت، - .435ص
، 1س، ج.دلیل مؤرخ المغرب األقصى، م-.1917صوالمعربة، لیوسف سركیس، مكتبة الثقافة الدینیة، لبنان، بدون سنة، 

الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالم، لمحمد الحجوي الثعالبي الفاسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، - .143ص
    .114. ، ص7س، ج.األعالم، للزركلي، م- .824 ، رقم الترجمة379، ص2، ج1995

الفھرسة الصغرى، ألحمد ابن الخیاط، دار ابن حزم، : مع فھرسة الوزاني في دار ابن حزم في بیروت وانظرنشرت [12] 
 .147، ص2005بیروت، 

 .147، ص2005الفھرسة الصغرى، ألحمد ابن الخیاط، دار ابن حزم، بیروت، : انظر[13] 
سل (-.437، ص2س، ج.، م)إتحاف الُمطالع(- :وانظر ترجمتھ عند كل من. 103-99س، ص.م ،)معجم الشیوخ:(انظر [14] 

-.1392، رقم الترجمة 327-302، ص2، ج142، ص1س،ج.دلیل مؤرخ المغرب األقصى، م-.33- 32س، ص.، م)النصال
سن الحجوي، دار فھرسة محمد بن الح- .191، رقم الترجمة 389-  387، ص1س، ج.،لعبد الحي الكتاني، م)فھرس الفھارس

، 1س، ج.األعالم، للزركلي، م- .1716: ، رقم الترجمة436س، ص.شجرة النور الزكیة، م- .83، ص2003ابن جزم، بیروت، 
األعالم الشرقیة، لزكي محمد مجاھد، دار - .258: ، رقم الترجمة106- 105س، ص .معجم المطبوعات، للقیطوني،م- .250ص

، )الدرر البھیة(– .381، ص2س، ج.، لمحمد الحجوي ،م)الفكر السامي(-.274، ص 1، ج1994الغرب اإلسالمي، بیروت، 
مختصر العروة الوثقى، لمحمد بن الحسن الحجوي، مخطوط - .خ، طبعة حجریة، بدون تاری60، ص2للفضیلي، ج

 .35ص.144:العامة في الرباط، تحت رقم  بالخزانة
. ص2005الكتاني،تحقیق أسامة الكتاني والزمزمي الكتاني،دار الكتب العلمیة،بیروت،السفر الصوفي،لمحمد بن جعفر [15] 

4. 
 38.س،ص.السفر الصوفي،م[16] 
 33-32. نفسھ،ص[17] 
 .5.نفسھ، ص[18] 
 )64- 43(س، ص .، م)سل النصال:(انظر[19] 
، 2004محمد حمزة الكتاني، منطق األواني بفیض تراجم عیون أعیان آل الكتاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، :انظر[20] 

 .، مع قائمة لمصادر ترجمتھ156-152ص
 .(63- 61(س، ص.، م)سل النصال( [21] 
 .(147-145(س، ص .، م)سل النصال( [22] 
 .(528-527(، ص2س، ج.، م)اتحاف المطالع( [23] 
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 .152س، ص.، م)سل النصال( [24] 
الفھرسة الكبرى، ألحمد ابن الخیاط، دار ابن حزم، :*مقدمات تحقیق مؤلفاتھ المنشورة:* وانظر. 9س، ص.، م)السفر ([25] 

 .27-26، ص2005بیروت، 
 .35- 34س، ص.الفھرسة الكبرى، البن الخیاط، م: انظر[26] 
 .262معجم المطبوعات، للقیطوني، ص[27] 
 .190س، ص.، م)سل النصال( [28] 
ء المغرب المعاصرین، مطبعة السلمي، إسعاف اإلخوان الراغبین بتراجم ثلة من علما   محمد بن الفاطمي ابن الحاج[29] 

 .411.،ص 1992النجاح الجدیدة، البیضاء ،
، 2، ج)اتحاف المطالع: (عبد السالم ابن سودة: *وانظر ترجمتھ عند كل من). 5-3(س، ص.، م)معجم الشیوخ)مقدمة [30] 

. 280- 279، ص3الدین الزركلي، جاألعالم، لخیر * .(92-79-75)، ص 1و دلیل مؤرخ المغرب األقصى، ج. 581ص
 .434.شجرة النور الزكیة، لمحمد بن محمد مخلوف، ص.*181-66أعالم المغرب العربي، لعبد الرحمان الكتاني، ص*
محمد امحمد الطویر، تاریخ حركات التحرر من االستعمار في العالم خالل العصر الحدیث،منشورات تانیت، الرباط، [31] 

 .126، ص1998
- 2005بمناسبة الذكرى الثالثین للمسیرة الخضراء، الرباط،   نص الخطاب الملكي السامي الذي وجھھ صاحب الجاللة[32] 

   http://www.maroc.ma/NR/rdonlyres  :موقع حكومة المملكة المغربیة: وانظر. 11-6
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ا املقام تدقيق النظر يف بعض من الكيفيات اليت وظف ا التأويل يف سبيل استشكال نروم يف هذ
املعاصر، من قبيل مسألة اإليديولوجيا  والتارخيي أبرز القضايا الفكرية املؤثثة ملشهد الفضاء الفلسفي

بية، باعتبارهم مفاهيم تتشابك إىل حد يستعصي معه احلديث عن استقاللية نس واحلقيقة والتاريخ 
ولعلنا ال نفشي سراً بالقول إن ريكور . بالنظر إىل االمتدادات املعقدة اليت تؤلف بني هذه املفاهيم  

على تلك القضايا من أجل إعادة بناء فهمها، إذ إن هذا )التأويل(ارتأى  تطبيق اهلرمينوطيقا 
أسيسه بوصفه غاية يف الفيلسوف مل ينظر إىل التأويليات باعتبارها مبحثا فلسفيا مستقال، ميكن ت

ذاته، بقدر ما نظر إليها باعتبارها آلية لفهم الراهن  وإعادة التفكري فيه من خالل مفاهيم 
  .التأويليات، 

  خالد أوعسو
  باحث يف تاريخ املغرب

  تاريخ اهلجرة:ختصص
 

 

  التاريخ  بين اإليديولوجيا والذاتية
  )الجزء األول(بول ريكور : نموذج
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من هذا املنطق وجب القول إن كل دراسة ملنت ريكور جيب أال تتوقف عند احلدود التنظريية اليت 
عراضا عن اجلانب التطبيقي منها، والذي جيعلها ، ألن يف ذلك إ "اهلرمينوطيقا"رمسها ريكور ملاهية 

أقرب إىل األداة املفهومية واملنهجية اليت متدنا بفهم لقضايا الفلسفة أكثر مما هي مبحث فكري أو 
لذلك كان لزاما علينا أن نعرج يف هذا املقام من البحث على هذا اجلانب التطبيقي من  .فلسفي

  .فلسفة ريكور
لى قضايا فكرية حمددة، وهي اإليديولوجيا واحلقيقة والتاريخ، وذلك ال تم التركيز عسي من هنا

بيد أن هناك ما يربر . يعين أبدا حصرنا مل فكر ريكور أو حماولة الختزاله يف هذا احليز النظري
. هذا االختيار، خاصة بالنسبة إىل أمهية هذه القضايا ضمن منظومة التأويل عند هذا الفيلسوف

، تهامن خالل إعادة النظر يف املهام احملددة ملاهي" اإليديولوجيا"ور إىل إعادة قراءة هكذا عمد ريك
من هنا . بعيدا عن التصورات االختزالية اليت أوكلت إليها دورا سلبيا يتجلى يف تزييف الواقع وقلبه

ال ما اليت مل تكن عند هذا الفيلسوف جمرد سؤال فلسفي جمرد، على منو" احلقيقة"تطرح إشكالية 
إمنا يشي بوعي ريكور " احلقيقة"إن طرح سؤال . جنده عند فيلسوف من عيار هايدجر أو ياسربز

لذلك مل يتوقف ريكور عن . بزئبقيتها أوال، وبكوا بؤرة تتقاطع فيها خمتلف أسئلة التأويل ثانيا
" التاريخ"إىل مسألة  ، ووصوال"املعىن"و" التأويل"ربطها مبختلف القضايا املؤثتة ملتنه، بدءا مبسألة 

، أو لنقل إا "احلقيقة"األمر الذي جعلنا أمام مقاربة متعددة األبعاد ملفهوم ". السرد"و" الزمن"و
من . مقاربة السم مشترك يف الفلسفة ما كان هلا إال أن تقف عند التناقضات اليت ما انفك يطرحها

  .سؤال احلقيقةهنا ضرورة الوقوف بشيء من التحليل عند عالقة التأويل ب
فلسفة "الذي لفت انتباه ريكور منذ أول أعماله عن " التاريخ"املالحظة عينها تقال على سؤال 

من املؤكد أن السياق الفكري لذي أينع فيه وعي هذا الفيلسوف، والذي كان  اذ ،"اإلرادة
هتها التارخيانية إىل االهتمام باملسألة التارخيية من أبرز مساته، خاصة بعد الصدمات العنيفة اليت وج

منذ ايات القرن التاسع عشر، جعل لزاما على كل من انتدب نفسه " احلقيقة"و" الوجود"مفهوم 
للتفكري يف الفلسفة أن يقف عند هذه القضية، سواء تعلق األمر بفلسفة الوعي والفينومينولوجيا 

ولعل أعمال هسرل، . د اإلنسايناليت كان عليها أن تأخذ يف احلسبان البعد التارخيي احملدد للوجو
من " التاريخ"مل يطرح ريكور سؤال . ، خري منوذج على ذلك"الوجود والزمن"ومن بعده كتاب 

حيث هو بعد حمدد للشرط اإلنساين، بل استشكله يف ضوء عالقته بالنص والسرد والتأويل، فكان 
  .امن الطبيعي أن يتحول التاريخ إىل مرتكز من مرتكزات اهلرمينوطيق
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 :يف اإليديولوجيا -1
يكفي أن نشري أن تاريخ املفهوم ارتبط . من املفاهيم احلديثة "اإليديولوجيا"يعترب مفهوم 

لعلم الذي يسعى إىل فهم با الذي ربطهأساسا بديستوت دوتراسي يف اية القرن الثامن عشر
على مجلة خطوات  األفكار باالرتكاز على مجلة قواعد وأطر نظرية استنادا إىل منهج يتأسس

هذه الداللة العلمية سيتم اإلنزياح عنها مع . تستهدف فصل األفكار عن األوهام اليت تتربص ا
نابليون الذي أعطى فهما سياسيا للمصطلح حينما مت ربطه بدعاة األفكار الذين يستهدفون 

إىل إلتصاقه بالغري اإلمرباطورية الفرنسية، الشيء الذي أضفى على املفهوم بعداً خارجيا بالنظر 
كمفهوم فإن هذه األخرية  "اإليديولوجيا"احلامل ألفكار إيديولوجية، وبصرف النظر عن توظيفات 

 - الوعي -شكلت بؤرة اهتمام من طرف املفكرين والفالسفة بالنظر إىل تداخلها مع مفاهيم الواقع
حقيقية عن الواقع موضع الشيء الذي جيعل من قدرة الوعي على إعطاء صورة شفافة و....الوظيفة

. تساؤل وهو ما نزع ريكور إىل فحصه من خالل تناوله ملصادر مفهوم اإليديولوجيا وتطورها
  إىل دائرة العناصر املكونة ملنت ريكور؟ "اإليديولوجيا"فكيف إذن مت االرتفاع مبفهوم 

لسفة املعاصرة عامة داخل الف "اإليديولوجيا"بداية نشري إىل املكانة البارزة اليت أخذها مفهوم 
حىت أنه ميكن القول إن إحدى البؤر اليت شغلت تفكري ريكور كانت  خاصة،وفلسفة ريكور 

  .بعد االهتمام الذي حضيت به داخل املقاربة املاركسية ، السيمااإليديولوجيا
، "اإليديولوجيا"من هذا املنطلق شكلت إسهامات ماركس حتوال نوعيا يف مقاربة موضوعة 

ا رهنت نفسها لقلب اهليجلية باعتبارها نقطة اكتمال تاريخ الفلسفة، واإلعالن عن خاصة وأ
  .اية مسار التاريخ، وبالتايل استنفاذ الفلسفة لكل إمكانيات وجودها

. إن هذا الوعي الذي حتقق مع ماركس سيتم تطويره مع جمموعة من الفالسفة املعاصرين
عتبار مقاربته تتوجيا لألعمال اليت اختذت من ولعل ريكور يعد أحد هؤالء حيث ميكن ا

الشيء الذي جيعل من اهتمامه باملوضوع غري منفصل عن طبيعة . اإليديولوجيا موضوعا الهتمامها
مشروعه التأويلي، لذلك كان طبيعيا أن يدخل يف حوار مع ماركس حماولة منه لتفكيك مشروع 

فما هي قراءة ماركس لإليديولوجيا . التحديدهذا األخري عموما ورؤيته لإليديولوجيا على وجه 
  وكيف تناول ريكور املسألة بعالقة مع مشروعه الفلسفي العام؟
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يف إطار رصده خلصائص الظاهرة اإليديولوجية سيوجه ريكور رؤيته صوب املقاربة 
املاركسية ليس بغرض إعادة إنتاج أفكار ماركس بل بغاية العمل على زحزحة األرضية اليت 

  .153أساسا ملنظور ماركس شكلت
أما وسيلته يف ذلك فهو التصور الفيريي ورؤيته للفعل االجتماعي والعالقة االجتماعية، ذلك 

رأى أن الفعل االجتماعي ال خيضع لتلك األبنية اليت يتحدث عنها الوضعيون  154أن فيري
لنهاية حمصلة لتلك واملاركسيون الذين يرون أن البناء االجتماعي حتكمه مجلة عالقات جتعله يف ا

فعلى العكس من ذلك دافع فيري عن رؤية . الروابط واملسارات اليت ختضع هلا البنية االجتماعية
ومعىن ذلك أن الفعل . تفهمية للفعل االجتماعي هلا، جيعل كل عالقة اجتماعية تفترض تفهما هلا

لفعل إطارا تتمثل من االجتماعي نفسه ال خيرج عن الطابع التأويلي، خاصة عندما يصري هذا ا
  .خالهلا الذات اجلماعية نفسها يف التاريخ

ذا املعىن تعترب اإليديولوجيا مبثابة تلك الوظيفة اليت ترهن املسافة الفاصلة بني الذاكرة 
، ذلك أن أية مجاعة 155اجلماعية واحلدث الذي حيدد هويتها وتعمل على إعادة إحيائه واسترجاعه

ويف سعيها حنو تشكيل ممتلكها الرمزي الذي يصنع وحدا واستمراريتها  يف حاجة إىل بناء هويتها
. تعمق وعيها التارخيي وتصنع بالتايل فرادا ومتيزها" إيديولوجيا"يف الزمن هي يف حاجة إىل 

الشيء الذي جيعل اإليديولوجيا ذات عالقة وطيدة باملستوى التارخيي االجتماعي باعتباره احلقل 
  .إطارهالذي تتحرك يف 

كما تقول بذلك املقاربة  التزييفويف هذا اإلطار ال خيتزل ريكور وظيفة اإليديولوجيا يف 
املاركسية اليت ترى يف اإليديولوجيا بعدها التشويهي الذي يهدف إىل إخفاء الواقع االقتصادي 

لناس واالجتماعي لألفراد واجلماعات، وهو األمر الذي جيعل اإليديولوجيا حتول دون معرفة ا
ألحواهلم احلقيقية، وقد شبه ماركس هذه اإلعاقة اليت تقوم ا اإليديولوجيا بالصورة املقلوبة 

  .156املنعكسة داخل الغرفة السوداء اليت تظهر يف الكامريا أو يف شبكة العني
                                                             
153  - P.Ricœur  du texte à l'action, Edition du Seuil,Paris,1986 , p 339. 

، المجلة العربية لعلم االجتماع، العدد "تأويل الفعل االجتماعي عند بول ريكور"د أحمد عبد اهللا، مقال محمو: أنظر - 154
 .28-25، ص 2009، 8

155  - Ricœur, p du texte à l'action, p 339. 
ص  ،2002ترجمة فالح رحيم،دار النشر الكتـاب الجديـد،   بول ريكور، محاضرات في اإليديولوجيا وااليوتوبيا، - 156

140 . 
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هنا فقط تقوم اإليديولوجيا بوظيفة تشويه احلياة الواقعية للناس لتتشكل نوعا من االستقاللية 
عامل األفكار وعامل الواقع، الشيء الذي يفضي إىل السقوط يف املثالية اليت انتقدها ماركس اميا  بني

هذا التشويه سيتم تعميقه مع . 157انتقاد، بالنظر إىل الضبابية اليت تصاحب عملية تشويه الواقع
يا ألتوسري حينما وضع اإليديولوجيا على طريف نقيض مع العلم حيث أضحت اإليديولوجيا وع

  .158زائفا يوضع يف مقابل العلم والواقع
إن هذه املقاربة املاركسية لإليديولوجيا سيتم توسيع افقها حينما سيتم النظر إىل 

قدرا على توحيد األفراد وضمان متاسك اهلوية، يف ارتباطها بالتاريخ اإليديولوجيا من خالل 
مما ترتع حنو حتريك الوضع والعمل على  ما هو كائن بالفعل أكثر وهو ما يحوهلا إىل آلية لتربير

  .، مبعىن آخر إن ما يهم اإليديولوجيا هو القائم موضوعيا وليس املطلوب تارخييا159تغيري الواقع
كما –ودائما يف نفس السياق تنفتح اإليديولوجيا على أفق وظيفي آخر يرتبط هذه املرة 

دها أيضا يف التصور املاركسي، حيث بالتربير وهذه الوظيفة بدورها جتد امتدا -سبقت اإلشارة
ترتع الطبقات املهيمنة إىل تسييد أفكارها بتقدميها وكأا أفكار كونية شاملة نازعة عنها بعدها 

إن اجتاه الطبقات . الطبقي، وذلك حىت حتظى أفكارها بقبول جمتمعي باعتبارها أفكارا حمايدة
ارات سياسية، لذلك ال غرابة أن تتماهى السلطة املسيطرة حنو تعميم منوذجها تسنده يف الواقع اختي

السياسية باإليديولوجيا الشيء الذي يفسر احلاجة إىل التربير ومن مت احلاجة إىل إنتاج خطاب 
  .160عمومي دف اإلقناع

إن هذا الطابع التربيري لإليديولوجيا ال يعين أبداً أن هدفها هو الثبات االجتماعي، لذلك 
التأكيد على أمهية اجلانب الدينامي الذي ختتص به الظاهرة اإليديولوجية على  فإن ريكور يبادر إىل

، وهي من هذه اجلهة مرتبطة بالرباكسيس إذ 161احلفز االجتماعياعتبار قدرا على تأدية مهمة 
وفق هذا املعىن جتمع . السياسي ومربرا له يف اآلن ذاته -متثل دافعا ومرجعا للمشروع االجتماعي

                                                             
 .52نفسه، ص  - 157
 .والصفحة    نفس المرجع - 158

159  - Ricœur: du texte , op.cit., p 340. 
160  - P. Ricœur, du texte à l'action, p 340. 

أبحاث في التأويل، ترجمة محمد برادة، حسـان بورقيـة عـين الدراسـات     : من النص إلى الفعل: بول ريكور - 161
 . 303-302، ص 2001والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، الهرم 
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جيا بني الشيء ونقيضه، أي بني السعي الدؤوب حنو خلخلة هذا الثبات ومقاومته سواء اإليديولو
  .على مستوى الفعل االجتماعي والسياسي أو على مستوى الصور والتمثالت والرموز

جييبنا ريكور عن هذه املفارقة بالوقوف على وظيفة أخرى تلتصق التصاقا وثيقا 
فاإليديولوجيا فعل . 162وقدرا على تقدمي منذجات للوعي يطابعها التبسيطباإليديولوجيا، إنه 

وهو فعل موجه للوعي وفاعل به، لذلك فإا يف عملها هذا يكون باستطاعتها تبسيط مشهد 
الوجود أمام الوعي من خالل تقدمي منذجات توجه الوعي ومتكنه من فهم ما حييط به من شفرات، 

شفرات إىل أفكار يتم تشكيلها وتداوهلا والعمل على من هنا قدرا الغريبة على حتويل تلك ال
وبالتايل توفري فضاء امتداد لتشكل . تروجيها وتوفري الشروط املوضوعية إلقناع األفراد واجلماعات

إن املهم من هذه الزاوية ليس هو احلقيقة بل الواقع أي أا فكر منظور . الوعي والذاكرة اجلماعية
حينها يكون . ة يف الواقع والزمن، مبعىن من خالل دورها يف التاريخإليه من خالل عنصر الفاعلي

، 163كل شيء عرضة وغري بعيد عن األدجلة سواء تعلق األمر باألخالق، أو بالدين، أو بالفلسفة
كفعل  وهو ما يعين قدرة اإليديولوجيا على حتويل منظومة األفكار إىل معتقدات يتم تسخريها

  .داخل التاريخ
) بادئ الرأي(ا سلف، ميكن التأكيد على وجود ارتباط وثيق بني الدوكسا قياسا على م

إا تعمل على إضفاء . واإليديولوجيا مادامت هذه األخرية ال تتعلق مبستوى احلقيقة أو العلم
التناغم واإلنسجام على الواقع وهو ما جيعلها حتمل يف طياا بعداً سلبيا خاصة أا ترتبط حبياة 

إا بعبارة أخرى تشتغل يف . هم ومعيشتهم، كما أا تفعل هذا بطريقة غري شعوريةالناس وبفكر
جنح الظالم ويف اخلفاء، خلف الوعي ال أمامه الشيء الذي جيعلنا نفكر انطالقا منها لكننا ال 

ولعل السبب يف ذلك هو عجزنا على التفكري يف األشياء مبعزل عن . نتخذها موضوعا للتفكري فيها
والنمذجات اليت تستهلكنا وجتعلنا عاجزين أمامها األمر الذي جيعل فينا حاجة إىل توظيف الصور 

وإىل جانب كل ذلك يبقى عامل الرموز الثقافية املكونة . 164صور موجودة والتفكري انطالقا منها
  .للثقافة ذا أثر  بدوره بالنظر إىل إسهامه يف إنشاء الوعي اجلمعي وتوجيهه

                                                             
 نفسه -  162

163  - Ibid, p 341. 
164  - Idem. 
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ار تتبع وظيفة اإليديولوجيا ميكن الوقوف أيضا عند وظيفتها دائما ضمن نفس مس
اليت تسعى من "  ظاهرة السلطة" اإلدماجية، حيث يدعونا ريكور إىل عدم فصل هذه الوظيفة عن 

خالل فعل اإلدماج إىل حتقيق وحدة الشعور باالنتماء وتعويض األنا الفردي باألنا اجلماعي، 
تلف مظاهر االحتفال والطقوس اليت يتم ختليدها بارتباط مع واألمر هنا يبدو جليا من خالل خم

  .165رموز وشعائر تشكل خمياال اجتماعيا حامال ملعاين متعارف عليها داخل اجلماعة
إن هذه اخلاصية اإلدماجية لإليديولوجيا يضفي عليها بعداً آخر وإنه لطابعها االرتكاسي 

ولعل . لجديد بقدر ما يتحصن داخل حضن التقليدذلك أن الوعي عادة ال يفتح ذراعيه ل. واحملافظ
ذلك أن هذا الوعي اجلمعي ومن خالل سعيه الدؤوب . األمر هنا ينطبق على جمال الوعي اجلمعي

حنو حفظ هوية اجلماعة وضمان استمراريتها يف الزمن جيعل اجلماعة تعادي وتبدي نوعا من 
إن ما جتب اإلشارة إليه يف هذا الصدد هو . داالالتسامح إزاء اهلوامش املخالفة هلا واملهددة لوح

أن هذه الوثوقية اليت تؤطر عمل اإليديولوجيا والذي حتنط من خالله وعي اجلماعة وجتعله يسيج 
ذاته إزاء كل فكر خمالف، فإا بفعلها هذا ورمبا بكيفية غري مقصودة فإا تفتح إمكانية قبول 

إا . جيا تأويال للواقع وانفتاحا يف اآلن ذاته على املمكنالشيء الذي جيعل اإليديولو. 166اهلوامش
بعبارة أخرى رسم آلفاق الفعل كممكن أمام الواقع بالنسبة إىل الوعي، األمر الذي ميكنها من 

داللة "  العمى اإليديولوجي" تفتيت عناصر الواقع وفتح إمكانية جماوزته ولعل يف احلديث عن 
يولوجيا للقيام بوظيفة أخرى عدا وظيفة اإلدماج اليت حتكم مصري اهلوية على اإلمكانية املتاحة لإليد

  .اجلماعية
يتبني إذن أن جممل هذه الوظائف اليت تقوم اإليديولوجيا بتصريفها متداخلة فيما بينها، وهو 
تداخل ميشي رأسا يف اجتاه السلطة كإطار يكثف كل مستويات اشتغال اإليديولوجيا، وهو أمر ال 

، وكذا إسهامات فيرب الذي يقرن 167يكور من خالل تأكيده على أمهية املقاربة املاركسيةيغفله ر
وهو الشيء الذي . السلطة باهليمنة من حيث هي آلية إلضفاء املشروعية على ممارسات السلطة

يفصله فيرب من خالل مقارنته بني أمناط املشروعية، ذلك أن كل النظم السياسية تسعى إىل تربير 
وشرعنة ممارستها وهو ما خيلق متايزا بني هذه األنظمة بالنظر إىل مسار كل نظام من خالل نفسها 

                                                             
 .346بول ريكور، محاضرات في اإليديولوجيا واليوتوبيا، ص  - 165

166  - Ibid, p 342. 
167  - Ibid, p 343. 
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أفعال التربير والشرعنة اليت يلجأ إليها، وبالتايل من خالل طبيعة اإليديولوجيا اليت تسنده باعتبارها 
  .النسق الفكري الذي يشرعه السلطة ويربر اخلضوع هليمنتها

صد التداخل الكبري بني اإلدماج والشرعنة باعتبارمها وجهتني وفق هذا املعىن ميكن ر
لإليديولوجيا، ذلك أن كل مجاعة يف بناء ممتلكها الرمزي إمنا تتأسس هي نفسها على منظومة 
إيديولوجية، وهي يف ذلك تبحث عن التشكل ككيان سياسي،  ومن هنا احلاجة إىل ميالد السلطة 

إىل ما يربرها سواء كان هذا التربير صرحيا أو مضمرا،  وهو باعتبارها ظاهرة اجتماعية حتتاج 
  .الغالب يف ممارسة السلطة

إن أمهية الشرعنة واإلدماج يربزان داخل منت ريكور على درجة أكرب، ولعل هذه القيمة 
، وهو تغييب يبقى التصور " اإليديولوجيا" ترتبط أساسا بالتغييب الكبري هلذين البعدين عن مفهوم 

كسي خلفه باألساس لذلك سعى ريكور إىل البدء من حيث انتهى ماركس وما أمهله، ذلك املار
أن مقاربة هذا األخري متيزت بطابعها الوصفي بالنظر إىل تعريفه لإليديولوجيا من خالل الوظيفة 
واملضمون حينما شبه اإليديولوجيا من حيث طريقة اشتغاهلا باآللة الفوتوغرافية والقلب الذي 

، لذلك كان هم 168ه وما ذلك إال ألن بعض اإلنتاجات الفكرية للناس مقلوبة يف األصلمتارس
  .ماركس أساسا هو حتري كيف يتم إحالل الفعل املتخيل حمل الفعل الواقعي محاية للوضع القائم

مما سبق ميكن استخالص بعض عناصر االختالف بني املفهومني اللذين حللهما ريكور يف 
اركسي، غري أن هذا التمايز ال ينفي وجود تداخل وانسجام بني وظائف عالقته بالتصور امل

اإليديولوجيا، إذ كيف ميكن أن يتم تزييف الوعي وربطه بأوهام وختيالت إذا مل تكن هذه األوهام 
  متجذرة يف التربة الثقافية للمجتمعات؟

يل للرموز لذلك يصعب احلديث عن نشاط سابق أو الحق عن اإليديولوجيا مادام كل تأو
احمليطة بالوعي يبقى تأويال موجها من قبل اإليديولوجيا، لذلك يدعونا ريكور إىل إعادة النظر يف 

  هل هو تصور عام أم خمصوص؟ : فهمنا لتصور ماركس لإليديولوجيا
جييبنا ريكور عن هذا السؤال بالقول إن التصور املاركسي لإليديولوجية إمنا هو تصور 

تأثر ماركس يف بلورة . هو إذ يقول ذلك فإنه يؤكد أنه متعلق بالدين فقطخمصوص وليس عاما، و
موقفه هذا بتحليالت فيورباخ للدين، غري أن تطبيق األطروحة املاركسية ما كان له إال أن يتجاوز 

                                                             
168  - Ibid, p 345. 
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حدود الدين ويعمم نتائجه على غريه من العناصر املكونة للبنية الفوقية، وهو ما محل بعض فالسفة 
نكفورت على تعميمها على العلم والتقنية، حيث نظروا إىل هذه األخرية باعتبارها مدرسة فرا

من هنا دعوة ريكور إىل ضرورة االنفالت من قبضة التصور . قادرة على تأدية دور اإليديولوجيا
  .املاركسي الشائع عن اإليديولوجيا، واستحضار أنه مرتبط بفهم ماركس للدين

  :ريكور لإليديولوجيا من خالل ثالث وظائفميكن إذن أن نتبني منظور 
  .اإليديولوجيا حبسباا تشويها 
  .اإليديولوجيا بوصفها تربيرا 

  .اإليديولوجيا باعتبارها إدماجا
فإذا كانت اإليديولوجيا مبثابة ذلك الوسيط الرمزي الذي يؤسس هلوية اجلماعة داخل 

  .وظيفتها ما جيعل اإليديولوجيا سلطة ال نقديةالتاريخ، فإن ذلك ال يعدم البعد التضليلي املالزم ل
إن الصعوبة إذن تزداد حينما يتم ربطها باملخيال االجتماعي ذلك أن ريكور يتحدث يف هذا 

  :الصدد عن وظيفة اليوتوبيا كمكملة لإليديولوجيا وذلك من خالل دالالت ثالث
  .تفكريا مفارقا للوجود االجتماعي العام باعتبارها

  .ذا ألشكال السلطة لصاحل إنشاء منظومة خياليةبوصفها إنقا
  .ال ميكن تقريبا حتقيقها) نظريا وختطيطا(حبسباا تذويبا للواقع لصاحل تصورات مكتملة 

من خالل ) وظيفة رفض الواقع( باليوتوبيا ) وظيفة تثبيت الواقع(عموما تتقاطع اإليديولوجيا 
  .ملطمور ضمن آليات اشتغال الواقعاملخيال االجتماعي الذي هو اجلزء الدينامي وا

يبقى إذن إسهام ريكور يف إماطة اللثام عن فعل اإليديولوجيا ذا قيمة مع التأكيد هنا على 
خصوبة البعد االجتماعي والسياسي، حيث حيضر التشويه واإلخفاء يف جمال الصراع السياسي، 

لتأكيد على ضمور البعد النفسي وإضفاء املشروعية على السلطة يف جمال اإلدماج االجتماعي مع ا
  .170وكذا تقاطعاا مع الفكر األسطوري 169)الوظيفة االستيهامية(لإليديولوجيا 

                                                             
عـة  دوبريه حيث يتحدث عن الالشعور السياسي كبنية ناظمـة للجما . يمكن في هذا الصدد اإلشارة إلى أعمال ر - 169

حيـث   R.Kaesأيضا أعمال  Critique de la raison politique, Gallimard  :R.Debray، 1981المنظمة أنظر 
كأداة ترمز وتأويل تلعب دور معبر يمكن من االنتقال من اإلستيهام إلى القول، ومن الالوعي إلى الـوعي  " اإليديولوجيا 

 .99، ص 1992ديولوجيا، نحو نظرة تكاملية، م ت ع، اإلي: أنظر محمد سبيال" ومن التمثالت إلى الكلمات 
  .1946الدولة واألسطورة، : كاسيرر: يمكن الوقوف هنا على عملين - 170

C.I Strauss : Anthropologie Structurale, Plon, Paris 1958. 
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والشرعنة   اإلدماج : خالصة التحليل إذن أن اإليديولوجيا من شأا أن تؤدي ثالث وظائف
ها هو ارتباطها على الرغم من كل ما تتسم به هذه املهام من تناقص فإن الثابت بين. وقلب الواقع

الذايت والضروري بالواقع االجتماعي، لذلك ال جمال للتفكري يف االنفصال عنها كما بشر بذلك 
ماركس، وهو ما يؤكد احلاجة إىل اإليديولوجيا، إذ ما معىن أن يكون اإلنسان كائنا سياسيا 

  .تارخيياإذا مل يكن كائنا حامال إليديولوجيا، وقبل ذلك 
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 :تقدیم
عدة زوايا اضطلعت بأدوار دينية واجتماعية،  ظهور يةاإلسالم احلقبة املغرب منذ عرف

بالرباطات الدينية خالل  ت بشكل وثيقحيث ارتبط 171حسمت يف األحداث التارخيية الكربى،و
توعية الدينية وتعليم القرآن ظلت عرب التاريخ تقوم بوظيفة اجلهاد والاليت  ،القرون اإلسالمية األوىل

  .الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف احلواضر الكربى والقرى اهلامشية

                                                             
وموكادور خالل  سامهت الزوايا الدينية بتأطري احلركة اجلهادية ضد الربتغال يف السواحل األطلنتية باحاحان 171

ركزية مع بداية القرن املسلطة الالعصر السعدي،حيث أصبحت قبائل األطلس الكبري الغريب منطقة مستقلة عن 
مما ساعد السعديني على نشأة دولتهم،الوفراين حممد الصغري،نزهة احلادي بأخبار ملوك القرن احلادي،تقدمي  م،16

 .51:م،ص1998ديدة،الطبعة األوىل،وحتقيق عبد اللطيف الشاديل،مطبعة النجاح اجل

 
 محمد أبیھي

  باحث في تاریخ
المغرب المعاصر   

 

 تاريخ الزاوية البوسكراوية
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اليت لعب فيها الدين دورا يف اتمع  منوذجا للقبائل الغريب قد مثلت ساكنة األطلس الكبريل
كما و 172قبائل،ذه الحيث ظل مصدرا لفصل السلط داخل النظام السياسي واالجتماعي هل احمللي،

عبد أو سعيد  سيدي أمثال، ظهرت الزاويا واملدارس العلمية اليت كونت ثلة من العلماء واألدباء
حيث امتد تأثري هذه الزوايا إىل خمتلف جماالت  173وعبد اهللا بن سعيد احلاحي، ،النعيم احلاحي

  .قبائل األطلس الكبريب دينيةاحلياة االجتماعية والثقافية وال
للحقبة  اليت تعود املراكز الدينية من أهم 174عترب زاوية سيدي بوزكريت ففي هذا الصدد،

رمزا أصبحت حمورا يف اتمع احمللي وف وقد ساهم غىن تارخيها يف إشعاعها الديين والثقايف، ،املرينية
واضطلعت كذلك بالوظيفة  ،احلاحيةاحلياة الدينية واالجتماعية واالقتصادية للقبائل الستقامة 

وتزخر بتراث عمراين إسالمي حملي جسد اهتمام اإلنسان األمازيغي . ألبناء املنطقة التعليمية
ر زواية سيدي بوزكري يف اتمع احمللي؟ وما هي وظائفها الدينية ادوأ يفما ه.ت الدينيةآباملنش

  خصائص العمران الديين احمللي هلذه الزاوية؟  ما هي ؟ وقتصاديةوالعلمية واال
   واال تاريخال:بوزكري زاوية سيديأوالـ 

الدينية الصوفية بقبيلة  ؤسساتظلت زاوية سيدي بوزكري التارخيية من أهم امل
الرتاعات  للفصل يف خمتلفتوعية الدينية،ومصدرا لل ااداويسارن،حيث ظلت مركز

وقع اجلغرايف امل من خالل إبراز سأحاول فيما يلي،رسم معامل احلضور التارخيي،ولقبليةا
  .واإلقليمي منذ تأسيسها احمللي عالقتها مبحيطهاو،زاويةلل
  :املوقع اجلغرايف للزاوية.أ

                                                             
املنتمية للزوايا دورا يف تسيري شؤون القبائل بعد اية الدولة املرينية يف ظل غياب السلطة " اكرامن"لعبت فئة 172

املركزية،مما ساهم يف استقرار األوضاع االجتماعية والسياسية بقبائل األطلس الكبري،كلنري ارنست،السلطة 
عبد األحد السبيت،عبد اللطيف الفلق،جملة كلية اآلداب :لدينية يف البوادي املغربية،ترمجةالسياسية والوظيفة ا

 . 175:م،ص11،1985والعلوم اإلنسانية،الرباط،أكدال،العدد
حممد .دوحة الناشر حملاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العاشر،حتقيق دالشفشاوين حممد بن عسكر احلسين، 173

 .94و 93: م،ص ص2003لتراث الثقايف املغريب،الدار البيضاء،الطبعة الثالثة،حجي،منشورات مركز ا
من اسم مؤسس الزاوية،فعلى املستوى اللساين األمازيغي مت تفخيمه،اختصارا السم أيب " بوزكري"اشتق  174

 .الزاوية هذه نسبة ملؤسس يف اتمع احمللي بقبائل احاحانزكرياء،ويتتداول هذا االسم 
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وهي  اليت تنتمي إىل احتادية قبائل احاحان، 175زاوية سيدي بوزكري بقبيلة اداويسارن تقع
  177.يف جمموعة من القبائل وقد حددها ابن خلدون ،176"امصمودن"إحدى بطون قبائل 

إال أن حتديد امتدادها  طون مصامدة األطلس الكبري الغريب،وتعترب قبائل احاحان من أكرب ب
اجلغرايف عرف نوعا من الغموض حيث اختلفت حدودها باختالف العصور اليت مشلت من قبل 

وسأستعرض فيما يلي بعض هذه اإلشارات اليت وردت يف املصادر  جماالت جغرافية واسعة،
ناحية من نواحي مقاطعة مراكش،حيدها ...« يف اوجند احلسن الوزان حيدده التارخيية واجلغرافية،

البحر احمليط من جهة الغرب والشمال،وحتدها جبال درن من اجلنوب وحيدها من الشرق أسيف 
وأشار الصديقي إىل أنه  ،178»... نوال الذي ينبع من اجلبال األطلسية ويصب يف ر تانسيفت

.. رجراجة مما وراء تانسيفت  من اجلنوبيف التاريخ العام يطلق اسم حاحا،على كامل بالد ...«
حتد من الغرب والشمال احمليط ومن اجلنوب جبال ...«: وأما  مارمول كرخبال  فريى أا 179،»

... األطلس الكبري املتامخة إلقليم سوس ومن الشرق ر أسيف املال الذي يفصله عن إقليم مراكش
«.180  

رزها قبيلة اداويسارن اليت تتكون من جمموعة أب وتتكون احتادية احاحان من اثىن عشر قبيلة،
ولعل ما مييزها  أيت ايدير، اداوعزا، أيت تليت، اداوكضل، اداوكونكي، اقبيلن،: وهي من الفرق

من الكتاتيب جمموعة تتواجد ا  حيث هو عراقة تقاليدها األمازيغية واهتمام أهلها بالعناية بالزوايا،
ومدرسة  ،أزال العتيقة ومدرسة ،سيدي بولربكات العبدريأبرزها مدرسة  واملدارس العتيقة،

                                                             
رن من القبائل احلاحية العريقة املكونة الحتادية قبائل احاحان،ويعترب سيممو من أبرز مراكزه القروية،ويقع اداويسا 175

 .كلم جنوب الصويرة 40على بعد 
يدل على االسم األمازيغي ملصامدة قبائل األطلس الكبري،وهي من بني التشكيالت القبلية الكربى باملغرب،وحسب  176

ن من الناحية الطبونيمية مشتقة من أمصمود للداللة على الزرع واحلصاد،الذي شكل إحدى الرواية الشفوية فامصمود
 .قبائل حبكم موقعها اجلغرايف والطبيعيال هذه أنشطة

قبائل هؤالء املصامدة ده املواطن كثرية ...«:يقول ابن خلدون  177
ابن .»... ده،بنوزكيت،بنوماكر،هيالنةفمنهم،هرغة،هنتاتة،تينمل،كدمرية،كنفيسة،وريكة،هزمرية،دكالة،حاحة،أصا

  .356خلدون،املقدمة،حتقيق خليل شحاده،دار الرشاد احلديثة،ص 
  .75،ص1988الوزان احلسن،وصف إفريقيا،ترمجة حممد حجي،حممد األخضر،اجلزء األول،الرباط  178
  .20الصديقي،إيقاظ السريرة يف تاريخ الصويرة،اجلزء األول،دار الكتاب،الدار البيضاء،ص  179
  .5:م،ص1984مارمول كرخبال،إفريقيا،ترمجة حممد األخضر وأمحد التوفيق،اجلزء األول،الرباط، 180
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 سيدي بوزركري اليت ذاع صيتها بني قبائل احاحان منذ تأسيسها على يد أيب زكرياء احلاحي
  لزاوية؟ا هلذه فما هي جوانب احلضور التارخيي.خالل العصر املريين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   :التشكیالت القبلیة باألطلس الكبیر الغربي،نقال عن كتاب:1الخریطة رقم 
 Montagne,Robert,Les berbères et le makhzen dans le sud duـ
Maroc,casabalanca1989,P :190 

 المفتاح:
 الرقم اسم القبیلة الرقم اسم القبیلة الرقم اسم القبیلة
 1 إذا وكرض 7 إذا وكیلول 13 أیت تنكرت

 2 إذا ویسارن 8 إذا وكازو 14 افسفاسن
 3 إنكنافن 9 إذا وزمزم 15 أیت واعزون

 4 إمكراد 10 إذا تغومة 16 متوكة
 5 أیت زلطن 11 أیت أمر 

 6 إذا وبوزیا 12 أیت عیسي
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  :يطها احمللي واإلقليميعالقة زاوية سيدي بوزكري مبح .ب
كان ظهور الزوايا باألطلس الكبري الغريب قد خضع لظروف تارخيية كان أساسها تراث 

وقد   181الصوفية األوائل كالشاذلية واجلازولية، وكذا ظروف مرحلة حكم الدولة املرينية،
زويل اليت تفاعلت ارتبطت الزاوية بتطور الظاهرة الصوفية احمللية كحركة دينية ساد فيها التيار اجل

   182.مع التحوالت اليت أحدثها الغزو األيبريي لسواحل املغرب
م، حيث أنشئت الكتاتيب لتحفيظ القرآن وتعليم 14انتشرت الزاويا باملغرب خالل القرن 

مبادئ الدين وارتبطت هذه احلركية بظاهرة الصالح والوالية، اليت تشكلت بعيدا عن أنظار الدولة 
يف البوادي، لتعرف مراحلها القوية باجلنوب املغرب خالل القرن املركزية خصوصا 

، كما ارتبطت ظاهرة الزاوية بتطور الظاهرة الصوفية احمللية كحركة دينية ساد 183م11/هـ7
   184.فيها التيار اجلزويل اليت تفاعلت مع التحوالت اليت أحدثها الغزو األيبريي لسواحل املغرب

اليت ارتبط ظهورها بالطرق  "البحر"ة يف ظهور مزارات أولياء ساهم الغزو الربتغايل باملنطق
الصوفية اجلازولية والركراكية، فنظرا لفراغ الدولة املركزية يف مقاومة االحتالل األيبريي للمنطقة، 
ظهرت سلطة أولياء البحر على املستوى احمللي، فشيدوا مراكز بالقرب من السواحل لتنظيم 

قبائل، مما ساهم بشكل كبري يف ارتباط قبائل الساحل اجلنويب ملوكادور ب املقاومة وتدبري شؤون ال
الذي نسجت له الرواية الشفهية العديد من األساطري حيث اختذ مصدرا لالستشفاء  "أكرام البحر "

واخلصوبة والوقاية من السحر، وهي طقوس اجتماعية ظلت عادات مالزمة للقبائل، كتحليق 
واسم البحرية جبانب هذه املزارات وهي عادات أمازيغية قدمية رؤوس الرضع وتنظيم امل

                                                             
الزكاري أسامة،مقدمات أولية من أجل إعادة االعتبار لعالقة املخزن بالزوايا وباملؤسسات التقليدية خالل   181

،السنة 23-22:سلطة،عدد مزدوجنظيمة الزوايا يف عالقتها باتمع وال:فترة ما قبل احلماية،جملة أمل
  .86:صم،2001الثامنة،

م،ص ص 1998القبلي حممد،حول تاريخ اتمع املغريب يف العصر الوسيط،منشورات الفنك،الدار البيضاء،  182
  .26ـ  20

السبيت عبد األحد،فرحات حليمة،اتمع احلضري والسلطة باملغرب من القرن اخلامس عشر حىت الثامن   183
  .51:م،ص2007الدار البيضاء،  صوص،منشورات دار توبقال للنشر،عشر،قضاي ون

م،ص ص 1998القبلي حممد،حول تاريخ اتمع املغريب يف العصر الوسيط،منشورات الفنك،الدار البيضاء،  184
  .26ـ  20
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وتعترب مواسم سيدي مكدول وسيدي كاوكي وسيدي أمحد السايح من أهم املواسم  185باملنطقة،
  . العروفة يف املنطقة

مرتبط بالرباطات الدينية، اليت  باألطلس الكبري الغريبومن املرجح أن يكون ظهور الزوايا 
التصوف والفقهاء والعلماء خالل مرحلة الغزو الربتغايل لسواحل املنطقة، وذلك  تزعمها رجاالت

  186.لتنظيم صفوف احلركة اجلهادية من طرف الزوايا الدينية باجلنوب املغريب
وجتمع كل املصادر التارخيية على دور الرباطات يف ازدهار احلركة الصوفية، وقد اختذ 

 للوحدة السياسية واملذهبية السنية ارمز رة يف تاريخ املغرباالحتفال بعيد املولد النبوي ألول م
  187.خالل العهد املريين املالكية

وقد شكلت الرباطات الدينية امتدادا للزوايا اليت أسست باألطلس الكبري الغريب، حيث 
سامهت يف تأطري رجاالت التصوف احلاحيني والركراكيني اللذين عادوا بعد رحالت علمية 

مواطنهم األصلية، وأسسوا بعدها مدارس علمية وزوايا دينية، يعتكفون فيها على تربية وصوفية إىل 
   188.حفظ القرآن الكرميولنشر  مريديهم

وظلت القبائل املستقرة حول مصب ر تانسيفت وأمكدول تواجه خصومها من بورغواطة 
وقد ظهر   189سنة،بسبب دخول املنطقة منذ عهد مبكر إىل اإلسالم وإقبال أهلها على مذهب ال

                                                             
ل بزعامة تنتشر هذه املزارات على طول سواحل قبائل الشياضمة واحاحان اليت شكلت مركزا النطالق مقاومة الربتغا185

نسجت من خالله الرواية و...سيدي مكدول وسيدي كاوكي وسيدي محاد السايح:أولياء وصلحاء القبائل أبرزهم
  :اليت تتداول حمليا أبرزها واألساطري ألمثالالشفوية والذهنية احمللية العديد من ا

  "    ايين تكيت أسيدي لبحر بولعموقات نكي تاكوت نك دي ايكنون س حليلت"ـ 
السيد :املصدر "أورا ابضو ملشبوح تازرزيت،مقار ادعا سيدي البحر ديسان أيكات س تاضنكوين واخا ويسا اكنوان"  ـ

  .رشيد أخشخوش،قبيلة اداويسارن،إقليم الصويرة
ألن جريام األعراب تواطؤا مع قائد جيش ملك الربتغال "تدنست وفر سكاا إىل اجلبال مدينة قام الربتغال بتخريب 186

 . 78:احلسن الوزان،وصف إفريقيا،اجلزء األول،ص"قيم بأسفي وكان هؤالء األعراب يريدون تسليم املدينة للنصارىامل
السبيت عبد األحد،فرحات حليمة،اتمع احلضري والسلطة باملغرب من القرن اخلامس عشر حىت الثامن عشر،قضايا  187

 .83:،صم2007الدار البيضاء، ونصوص،منشورات دار توبقال للنشر،
 .83:ص نفس املرجع 188
زنيرب حممد،إطاللة على منطقة الصويرة يف العصر الوسيط،مقال منشور،سلسلة ندوات،ندوة مدينة الصويرة،الذاكرة 189

 . 81،ص1994،منشورات كلية اآلداب،أكاديرسلسلة ندوات وبصمات احلاضر،
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م، وكان أسوة حسنة لكل اخلاليا التعليمية يف املنطقة نظرا لدوره 8أواسط القرن رباط شاكر يف 
  190.يف تثبيت العقيدة االسالمية ونشر تعاليمها بقبائل األطلس الكبري الغريب

ته بفرقة اداوكضل باداويسارن، وقدم زاويومن هذا املنطلق، فقد أسس أيب زكرياء احلاحي 
وأنشأ قطبا للتصوف السين   العلمية،وركة الصوفية اليت عرفت بازدهار احل من رباط تيط بأزمور

من أجل نشر تعاليم الدين االسالمي يف تيغزا باداويسارن، وأصبحت زاويته خالل القرن السابع 
أنشأ املرينيون العديد من املدارس واملساجد اهلجري ملتقى أهل العلم، فخالل هذه احلقبة 

مما   191،لعبت دورا دينيا وحضاريا يف منطقة الغرب اإلسالمياليت  املكتبات واملؤسسات العلميةو
 ه ذكان له األثر يف ظهور الزوايا والكتاتيب القرآنية مبنطقة األطلس الكبري الغريب اليت تأثرت

  )2اخلريطة رقمأنظر ( 192.التحوالت الدينية والفكرية ما بني العصر املرابطي والعلوي
عرف األطلس الكبري الغريب تطورات سياسية أثرت على احلركة العلمية للزوايا بفعل و

  193،احلمالت العسكرية اليت وجهها يعقوب بن عبد احلق املريين إلخضاع قبائل حاحة وهشتوكة
قد طلب من ميثل  أن السلطان املريين يوسف ابن عبد احلق إىل  تشري املصادر املخطوطةكما و

نظرا  بوزكري يف الوفد املغريب من أجل إرسال كسوة الكعبة إىل مكة املكرمة، زاوية سيدي
مت تشريف آل أمغار سيدي بوسكري فقد   194،النتساب البوزكراويني إىل آل البيت الشريف

   195.دعمهم التارخيي للمرينيني يف صراعهم مع املوحدينبفعل  بظهائر التوقري واالحترام
املكانة الروحية للشيخ سعيد بن عبد النعيم يف قبائل  وخالل العهد السعدي، تزايدت

احاحان وسوس وعبدة، مما أزعج السعديني وختوفهم من قيام إمارة سياسية باجلنوب، وكما متتع 
الشيخ حيي احلاحي بنفوذ روحي ديين أهله للقيام بوظيفة التحكيم يف الرتاعات القائمة بني القبائل، 

                                                             
لسلة ندوات،ندوة مدينة الصويرة،منشورات اهلدري أمحد،مدارس التعليم العتيق باإلقليم الصويري،مقال منشور،س190

 .302: م،ص1994كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة ابن زهر،أكادير،
 .195م،ص 1986علي حامد املاجي،املغرب يف عصر السلطان أيب عنان املريين،دار النشر املغربية،الدار البيضاء، 191
 310ـ301: ص ،مرجع سابق،صاهلدري أمحد،مدارس التعليم العتيق باإلقليم الصويري192

بن حممد السعيدي املهدي،املدارس العتيقة وإشعاعها األديب والعلمي باملغرب،املدرسة االلغية بسوس  193
 .34،ص2006منوذجا،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،الطبعة األوىل 

 .48خمطوط جمهول،يؤرخ ألخبار أل أمغار البوزكراويني،ص  194
 .48عاله،صنفس املرجع،أ195
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 واضطلعت زاوية 196 طلس الكبري وسوس حول زاوية اداوزدغ،مما ساهم يف التفاف قبائل األ
ة السياسي االضطرابات مرحلةيف بتدبري شؤون القبيلة   سيدي بوزكري خالل هذه املرحلة

وظلت دار ندوة وأمنا للسكان يف الظروف  واالجتماعية اليت ميزت هذه احلقبة من تاريخ املغرب،
   197.العصيبة يف أيام اجلفاف والقحط

 يف فك اخلالفات بني قبيليت اينكنافن واداويسارن،  الزاوية سامهتالعصر املعاصر، فقد ويف 
حيث تدخل شرفاء سيدي  أدت هذه الصراعات إىل العديد من احلروب القدمية بني القبلتني،وقد 

 ،ولتسهيل تنقل األشخاص بني احلدود القبلية وضع حد هلذا الصراع ضمانا ألمن املنطقةلبوزكري 
من أجل وضع حد للصراعات   198م1864سنة جعل السلطان املوىل احلسن يقوم حبركة مما 

  199بعد ايار ايالة احلاج عبد اهللا أبيهي، سوسالقبلية القائمة باحاحان ومتوكة واداوتنان و
وكانت قبائل األطلس الكبري الغريب  حمطة رئيسية حلركاته  ومصدرا من املصادر األساسية 

   200.للتموين
  

  

                                                             
من الدعوة إىل اإلمارة،منشورات :صادق نور الدين،حركة الشيخ حيي احلاحي وقيام إمارة تارودانت،اجلزء األول196

  .86ـ60ـ58:م،ص ص23،2010:املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،سلسلة الندوات واملناظرات رقم
يرة،مقال منشور بسلسلة ندوات،ندوة مدينة حممد الطيب الصويري،العادات والتقاليد التحضرية بقبائل الصو 197

 .385م،ص1994الصويرة،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة ابن زهر،أكادير،
فخالل العصر املعاصر ظلت ،حمورا قدميا للقوافل التجارية اآلتية من جنوب املغرب سيدي بوزكري يعترب موقع زاوية 198

احلسن غالبا حمور الطرقات  املوىل ستراحة القوافل التجارية،حيث تتبع حركات السلطانالزاوية إىل جانب الرتايل حمطة ال
 .التجارية يف اجتاه اجلنوب

،تعريب خالد بن 1886ـ1844شروتر دانييل،جتار الصويرة،اتمع احلضري واالمربيالية يف جنوب غرب املغرب  199
،الطبعة 6أعمال مترمجة،رقم الصغري،منشورات كلية اآلداب،أكدال،الرباط،سلسلة نصوص و

 .348:،صم1997األوىل،
عندما تويف السلطان  حممد بن عبد الرمحن،كان ابنه موالي احلسن ويل العهد وخليفته على مراكش يقوم بعمليات   200

حيث أعلن هناك سلطانا للبالد،لويس " وادايكرأونزار"وبوريقي قرب دار القائد أنفلوس يف حوض  انحاحاحربية يف 
م، ترمجة حممد ناجي بن عمر، 1912و  1860اجليش املغريب وأحداث قبائل املغرب م بني " السلطانية"،زمن حملالت آرنو

  .25: صم،2001الطبعة األوىل،منشورات إفريقيا الشرق،
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  .األطلس الكبير الغربيب توضح بعض المدارس العلمية والقرآنية:2الخريطة رقم
 المفتاح:

 الرقم اسم المدرسة الرقم اسم المدرسة الرقم اسم المدرسة الرقم اسم المدرسة
معھد تمنار للتعلیم 

 األصیل
 1 سیدي بوزكري 8 افرض وطھ 15 مدرسة اكین ن محند 22

مد أومباركسیدي ح 23 مدرسة تیلیلت  2 سیدي بوعثمان 9 سیدي غانم 16 
سیدي بولبركات  10 سیدي عكایش 17 مدرسة لال حراء 24 سیدي عبد الرحمان

 العبدري
3 

مدرسة المحصر 
 التیجاني

سیدي أوبراھیم  18 مدرسة ألما 25
 أولقاضي

 4 مدرسة أزال 11

أدوز ن سیدي 
 منصور

دي محند سی 12 سیدي احساین 19 مدرسة زاویة تلمست 26
 أوسلیمان الجزولي

5 

سیدي سعید  20 سیدي بوبراھیم 
 أوعبد  النعیم

 6 مدرسة امین الحد 13

 7 سیدي عبد الواسع 14 لال مریم یحیي 21 سیدي حسا حساین 
 



اإلنسانيةريخ والعلوم في التا:مجلة ليكسوس  

120 
 

 
 

  

  :عالقة الزاوية بالسلطة املركزية.ج
 حيث ذكر ابن قنفذ تكاثر الطوائف باملغربأسهمت العديد من  الظروف والعوامل يف 

طوائف كربى ـ  هـ 763الذي وقف على قرب أيب حممد صاحل بآسفي سنة القسطنتيين ـ 
،هذه الطوائف لعبت دورا مهما يف ر أم الربيعاجلنوب املغريب انطالقا من بكانت تستوطن كلها 

تأسيس الزاويا باألطلس الكبري الغريب، ارتباطا بالظروف التارخيية اليت ميزت املنطقة،إال أن عالقاا 
بالسلطة املركزية اتسمت بالتوتر فخالل العهد السعدي تزايدت املكانة الروحية للشيخ سعيد بن 

احان وسوس وعبدة، مما أزعج السعديني وختوفهم املستمر من قيام عبد النعيم يف أوساط قبائل اح
إمارة سياسية باجلنوب، كما متتع الشيخ حيي احلاحي بنفوذ روحي ديين أهله للقيام بوظيفة 
التحكيم يف خمتلف الرتاعات القائمة بني القبائل، مما ساهم يف التفاف قبائل األطلس الكبري وسوس 

   201 .حول زاوية اداوزدغ
ل شيوخ الزوايا ينافسون السلطان الشريف يف مكانته داخل اتمع حيث حطم سالطني ظ

املغرب الزاوية الدرقاوية كما حطم املوىل رشيد الزاوية الدالئية، واملوىل عبد الرمحان بن هشام 
،ويف نفس االجتاه مت شن حرب اقتصادية وسياسية ضد الزوايا، وأفىت بعدم للزواية الشرادية

اليت اعتربوها مصدرا الحنراف العقيدة  202ا وعدم جواز تقديس األولياء وبناء األضرحة،شرعيته
  .والشرائع،صورة استمر عليها سالطني املغرب يف احتواء الطرق والزوايا الصوفية باملغرب

ومل تسلم الزاوية البوزكراوية عرب تارخيها من حماوالت احتواء املخزن، وجتلى هذا االحتواء 
وظلت عالقة الزاوية عرب التاريخ حمط  203اهلبات والعطايا ومنح ظهائر التوقري واالحترام،يف تقدمي 

حيث حظيت   اهتمام سالطني املغرب، ملا هلا من مكانة روحية دينية يف اتمع االيساري وحميطه،
  باهتمام السلطان املوىل احلسن األول، الذي اختار من أسرة آل بوزكري أمناء،

  :االقتصادي للزاوية العلمي وو الصويفع ثانياـ اإلشعا

                                                             
من الدعوة إىل اإلمارة،منشورات :صادق نور الدين،حركة الشيخ حيي احلاحي وقيام إمارة تارودانت،اجلزء األول201
  .86ـ60ـ58:م،ص ص23،2010:هد امللكي للثقافة األمازيغية،سلسلة الندوات واملناظرات رقماملع

  123:ص1،1992حممد ضريف،مؤسسة الزوايا باملغرب،منشورات الة املغربية لعلم االجتماع السياسي،ط  202
م،إفريقيا 20م إىل القرن .لث قشقري حممد،تطور الدولة يف املغرب،إشكالية التكون والتمركز واهليمنة،من القرن الثا 203

  .237:،ص2002الشرق،
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  :ونسب مؤسس الزاوية اإلشعاع الصويف. أ
تنسب الزاوية إىل مؤسسها الشيخ أيب زكرياء بن أيب عمرو عبد العزيز بن عبد اهللا بن حييي 
احلاحي،الذي خص له ابن قنفذ القستنطيين وصفا كامال،فقد عاصر أتباع زاوية سيدي بوزكري 

شيخ سيدي بوزكري مكانة روحية وصوفية بني الصوفية والعلمية،حيث احتل ووصف احلركة ال
القبائل احلاحية،وقد تزعم طائفة صوفية مشهورة يف القرن السابع هجري مساها طائفة 

  204.احلاحيني
وينتمي أيب زكرياء احلاحي إىل أسرة آل أمغار املعروفة يف تاريخ املغرب بالتصوف 

ط الذي نبغ فيه الصوفية واألولياء،وأول من دخل املغرب من هذه أسست رباط تياليت والكرامات 
األسرة عميدها األول إسحاق بن إمساعيل أمغار جد األمغاريني وأخواه أبو زكرياء حيي جد 

  )1أنظر اخلطاطة  رقم. (البوزكراويني من أهل احاحان وأبو يعقوب جد الشبوكيني
والطائفة اخلامسة احلاحيون،ومنهم مجلة من ...«:ففي هذا الصدد،قال ابن قنفذ القستنطيين

وهذه الطائفة ...جبل درن وهو اجلبل العظيم الذي لبس على وجه األرض مثله يف االرتفاع واملياه
وقربه ...اخلامسة طائفة الشيخ احلاج الشهري أيب زكرياء احلاحي،ويقال أن من آل بيت النيب الكرمي

قبول تام وله يف الفقر كالم حسن وحتقيق وتدقيق ...ءوكان أليب زكريا...بتيغزا من بالد حاحة
   205 .»... ووصايا حسنة بكالم ال يصدر إال عن عامل أو ويل

احتضنت الطرق الصوفية  حيث وظلت الزاوية متارس طقوسها الدينية بني القبائل احلاحية
ل الرحلة الدينية وكما ارتبطت بالزوايا الدينية باجلنوب املغريب من خال 206،كالتيجانية والدرقاوية

والعلمية اليت كان يقوم ا البوزكراويون إىل زاوية سيدي أمحد أوموسى بتزروالت أثناء مومسها 
  .السنوي لتأكيد أواصر الترابط الصويف والديين بني هاتني الزوايتني

وكان أليب زكرياء هذا ...«:عن أتباع أيب زكرياء احلاحي،قائال ابن قنفذ القستنطيينوحتدث 
ند اجلمهور قبول تام وله يف الفقر كالم حسن وحتقيق وتدقيق ووصايا حسنة بكالم ال يصدر إال ع

                                                             
ه 810ـ  714 عام زار الزاويةوكما توىل ابن قنفذ القستنطيين منصب القضاء يف مراكش خالل العهد املريين، 204

  .الذي حتدث فيه عن تاريخ هذه الزاوية "أنس الفقري وعز احلقري"ألف كتاب وقد ،
سلسلة اجلزء األول،،ز احلقري، حتقيق حممد الفاسي وادولف فورالقستنطيين ابن قنفذ،أنس الفقري وع 205

 .  64 :ص.م1965،مطبعة الرباط،أكدال،منشورات املركز اجلامعي للبحث العلميالرحالت،
 .307: اهلدري أمحد،مدارس التعليم العتيق،مرجع سابق،ص206
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وتغاىل اجلهلة من تالمذته يف تعظيمه وحتقيقه وشدة اقتدائهم جبزئياته وتغليظه ...عن عامل أو ويل
لعلمية وكما ازدهرت احلياة ا 207،» ...وترقيته وقوة انقباضهم عمن خرج عنه يف تغريبه وتشريفه

يف عهده وبرزت مدرسة سيدي بوزكري اليت استقطبت وفودا من طلبة قبائل األطلس الكبري 
  .الغريب

  :املدرسة العتيقة وإشعاعها العلمي. ب
  :ـ بناء املدرسة

يصعب حتديد تاريخ بناء مدرسة سيدي بوزركري العتيقة لغياب املصادر التارخيية واألحباث 
تشري  ابن قنفذ القستنطيينتاريخ هذه الزاوية ومدرستها،فإشارات األركيولوجية اخلاصة بتحديد 

إىل أن بداية اإلشعاع العلمي هلذه الزاوية ومدرستها قد بدأ منذ القرن السابع اهلجري حيث 
وأكثر اعتناء ...فهي موضع خري وعلوم وقراءة وتدريس...«:،قائالالزاوية ومدرستها وصف

خالل العصر املريين الذي متيز بازدهار احلركة  208،»... اباحلاحيني بالتهذيب والفرائض واحلس
العلمية،حيث أسس بنو مرين املدارس العلمية اليت  الزمت عصر دولتهم الذي مسي بعصر بناة 

لتنطلق بذلك املدرسة يف احتضان املريدين وطلبة العلم من خمتلف قبائل  209املدارس العلمية،
  .األطلس الكبري الغريب

  :ي والتربويـ الدور العلم
املدرسة العلمية لزاوية  عرفت املنطقة بتعاطي العلم منذ عهد الدولة املرابطية،وقد سامهت

واألدباء،وكما ظلت موطن إشعاع علمي وصويف  يف نبوغ عدد وافر من الفقهاء سيدي بوزكري
نشر وقد سامهت يف من خمتلف املناطق، حيث استقبلت وفودا من الزوار واملريدين وطالب العلم

التعاليم الدينية عند غري القارئني بواسطة جمالس الذكر واملذاكرة اليت كانت تنظم 
بالزاوية،واضطلعت كذلك بدور التكوين يف العلوم اللغوية وعلوم القرآن والفقه واحلديث وسائر 

                                                             
 .  65:صس،.،مالقستنطيين ابن قنفذ207
 .65و  44: صص مرجع سابق، ،"ابن قنفذ القستنطيين"208
إمساعيل عثمان عثمان،تاريخ العمارة اإلسالمية والفنون التطبيقية باملغرب األقصى،عصر الدولة املرينية ودولة بين  209

 .191م،ص1993وطاس،اجلزء الرابع،الطبعة األوىل،
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 ،ومل تتوان يف نشر علوم الدين لدى أبناءالعلوم الشرعية،باإلضافة إىل نشر حفظ القرآن الكرمي
  210 .وهي من أقدم املدارس اليت مجعت بني العلم والقراآت والتصوف،القبائل

ويف هذا الصدد عدد وافر من طلبة العلم، ة العلمية لسيدي بوزكريدرساملخترج من قد و
ومن مجلة الفقهاء اللذين ،وأثرت يف احلياة العامة للحاحيني والدينية أمهيتها العلميةفقد ازدادت 

د الشيخ أمحد بن الطاهر السوسي األدوزي و الشيخ عبد اهللا اخلنبويب السوسي و أحيوا املدرسة،جن
الشيخ عبد اهللا الكردوسي السوسي والشيخ سيدي عبد اهللا اميحي الذي درس ا فن القراآت 

  211.وعلوم الدين
وترتبط ساكنة اداويسارن باملدرسة العلمية العتيقة لسيدي بوزكري ارتباطا وثيقا كمجال 

أبنائهم لالستفادة من العلوم الدينية،ويتجسد ذلك يف احتفال األمهات بتخرج أبنائهن عند لتعلم 
استكماهلم حفظ القرآن الكرمي،ويسمى هدا االحتفال بتامغرا ن احمضارن أو عرس الطلبة حيث 

أكلة حملية عبارة عن تكلف النساء بطهي بعض األكالت احمللية األمازيغية كتمرخفيت،وهي 
  .باللوز والثمر،ويتم تقدميها يف كل موسم دراسي لطلبة العلم املتفوقني كسكس متزج

  :ـ موارد متويل املدرسة
تعددت املوارد االقتصادية عرب التاريخ ملدرسة سيدي بوزكري،حيث كانت تعتمد على 

ى املوارد اجلبائية ملومسها السنوي واحملاصيل الزراعية ألراضي األحباس التابعة هلا،أما على مستو
،حيث الزاوية تفرعة عن مؤسسامل ابوزكرينت من طرف عائالت دبرتاالعتناء باملدرسة،فقد كانت 

ارتبطت هذه .عن طريق اإلعانات السنوية اليت تقدم للمدرسة يتم متويلها وتقدمي الدعم لطلبتها
األسر روحيا وصوفيا بزاوية سيدي بوزكري منذ القدم،وظلت حتافظ على الدور التعليمي 

على  باإلضافة إىل إشرافها قبيلة اداويسارن، يدفعها أبناء من خالل األعشار اليت اعها الديينوإشع
   )1رقم  أنظر اجلدول(،التنظيم السنوي ملوسم الزاوية

عبد اهللا ، وحممد من إيالة البوفرتيناء،األموألمهيتها اجلبائية فقد عني املوىل احلسن كل من 
، وقد كلفهم السيد علي من إيالة اجللويل، ون إيالة النكنايفالسيد عمر م، ومن إيالة الزلطين

   212.باملنطقة تحصيل املستفادات والضرائب أثناء تنظيم املواسم الدينيةب
                                                             

 320:صمرجع سابق،اهلدري أمحد،مدارس التعليم العتيق،210
 320:صن ،.م211
  مة الزوايا من بعض املنتجات احملصلة من ذحساب ما ب،1887-1882ن مستفاد احاحا،354 رقم الكناش 212
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 أمغار بوزكري عبد اهللاعليها املوىل احلسن األمني  عنيأما زاوية سيدي بوزكري،فقد 
 وتشري وثيقة تارخيية إىل إلغاءاحمليطة ا، اداويسارن والزوايا لتحصيل  األعشار واملستفادات بقبيلة

 ضرورة علىحل السلطان لألمني املعني على رأس الزاوية،أ ،وقدزوايالل الضرييب املوىل احلسن لإلعفاء
 جزء من احملاصيل الزراعية وإنفاقها على الضعفاء والفقراء لتأمني املوارد الغذائية وعلى   احلفاظ

،حيث على إنتاج احلبوب اسلبي هاتأثري كان القحط واجلفاف اليتنتيجة توايل سنوات  الفالحية
تضررت جل مناطق املغرب من رداءة اإلنتاج وتأثري اجتياح اجلراد على املزروعات 

ومما جاء يف هذه   213.السكان عاجزين عن أداء الضرائب معه أصبح،وواحملاصيل
اع يف اإلبان والوقت اليت يرضونه وجيعل  يف حمل حمترم كبعض الزوايا إىل أن تب....«:الرسالة

ويؤخذ عنها الواجب كما أجبنا مبثل من كتب يف مثل ذلك من أبناء قبائل حاحا إذ املقصود  يف 
عدم قبضة من عني فأوجب حول بقاء احلبوب بقصد نفع الضعفاء واملساكني ساهم عليه الناس 

حاجيات الزاوية ومدرستها من ،وذلك لتأمني 214» ...من االحتياج إليه حىت إنه جيلب من اخلري
وقد ظلت مسألة املاء من بني املشاكل اليت واجهت الزاوية عرب املوارد الغذائية ضمانا لسري مرافقها،

التاريخ حيث بىن البوزكراويون خمازن ملياه املطر لضمان تزود املدرسة العتيقة من املاء يف الظروف 
  .العصيبة

  :زاويةالاإلشعاع االقتصادي ملوسم .ج
مل يعرف تاريخ بداية االحتفال باملواسم الدينية باألطلس الكبري الغريب نظرا النعدام املصادر 
اإلخبارية احمللية وشح الوثائق احمللية،إال أن املواسم ظلت مصدرا لإلشعاع االقتصادي لزوايا 

مسها السنوي األطلس الكبري الغريب وموردا جبائيا لتدبري شؤوا،وحتتفل زاوية سيدي بوزكري مبو
يف أواخر شهر غشت من كل سنة،وهي مناسبة روحية جتسد ارتباط الفرق والقبائل بالشيخ 

  .أثناء املوسم اإلشراف على أمن األسواق ورعايتها الصويف أيب زكرياء احلاحي،وكما تعمل على

                                                                                                                                                                                              
 اخلزانة احلسنية بالرباط،،)م1884 – 1883: موافق(هـ  1301 –هـ  1300طرف أربع أمناء زوايا احاحان لفترة 

ورات شن،ترمجة عبد الرحيم حزل،م19و  16الناجي حممد،التوسع األورويب والتغري االجتماعي يف املغرب القرن  213
  91ـ89ـ 87،ص.م2004جذور،الطبعة األوىل،

هجرية،وثائق أيت  1300شعبان  25مؤرخة يف احلسن إىل األمني عبد اهللا املغاري، املوىلمن السلطان  سالةر 214
 .املقدم،زاوية سيدي بوزكري،مسيمو
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ت يف ازدهار احلياة االقتصادية،حيث ظهر من حمور الطرق التجارية الزاوية قربوقد ساهم 
اليت لعبت دورا مهما يف استراحة القوافل التجارية اآلتية باملنطقة  )نززلت(أو  الرتايلجمموعة من 

وتلزم على جتار القواقل بأداء رسوم وواجبات لضمان واملتجهة مشاال،من عمق الصحراء 
من  ففي هذا الصدد جند عرب احملاور التجارية الرابطة بني أكادير وموكادور العديد 215تأمينها،

نزالة بوشان بقبيلة اداوكرض،ونزالة :الرتايل اليت تستقبل القوافل القادمة من الصحراء أبرزها
  . اداوكيلول،ونزالة لوضا وامي أمسدناس

فيه الزاويا الدينية  تلعب بشبكة من العالقات االجتماعيةجتارة القوافل  ارتبطتوقد 
 اور جتارة القوافلحملا  مهما يف توفري األمن دور واملرابطون املوجودون يف زوايا اجلنوب املغريب

مما مكن هذه الزاوية من احتضان النشاط االقتصادي عرب اخلطوط التجارية املارة بأكادير  216،
واألطلس الكبري الغريب،واملتجهة إىل ميناء موكادور بعد تأسيسه من طرف السلطان حممد ابن عبد 

  217.اهللا
من الطقوس الدينية الرمزية،وحتتل فيه اهلدايا واهلبات وكما يرتبط موسم الزاوية بالعديد 

اليت تقدم يف اليوم الثاين،حيث تصل وفود القبائل  218املقدمة إىل الزاوية طابعا رمزيا وروحيا
وفرقها ااورة إىل الزاوية ويعلنون بدء طقوس الذبيحة وتقدمي هدايا نقدية وعينية لصاحل شيوخ 

  219.ادات متيز املواسم الدينية باملنطقةالزاوية وطلبتها،وهي طقوس وع
                                                             

ل األجنيب خالل القرن اخلدميي عالل،من التاريخ االجتماعي للمغرب،مؤسسة الرتايل واملواصالت الداخلية والتدخ 215
م،ندوة التجارة وعالقاا باتمع والدولة عرب تاريخ املغرب،اجلزء األول،منشورات كلية اآلداب،عني الشق الدار 19

  .194و  193،صص1992البيضاء،
  .174:،صمرجع سابقشروتر دانييل،جتار الصويرة، 216
الصويرة،،سلسلة ندوات،ندوة مدينة أفا عمر،اليهود يف منطقة سوس دورهم االقتصادي وعالقتهم ب 217

  . 143:ص،م1994الصويرة،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة ابن زهر،أكادير،
ويعترب األنتروبولوجي مارسيل موس أول من اهتم ،تعددت الدراسات اليت خصت بالدرس والتحليل موضوع اهلدية 218

ية،حيث حبث يف األبعاد االجتماعية واالقتصادية والدينية مؤكدا على أن باملكانة الكربى للهبة داخل اتمعات اإلنسان
التزامات تدفع إىل العودة إىل نقطة انطالقتها،وترتبط مبا هو وهي العطاء والقبول والرد،:اهلدية متثل ترابطا اللتزامات ثالثة

  :رمزي داخل اتمعات اإلنسانية،للتوسع يف املوضوع أنظر
 Allain Caillé ;Don,intérét et désintéressement.Bourdieu,Mauss,Platon et quelques ـ
autres,Paris,Editions la Découverte,pp 78.8 

ظلت طقوس الذبيحة من املمارسات القدمية باملغرب اليت ارتبطت بالظاهرة الصوفية،حيث تتكلف القبائل والفرق 219
 .بشرائها وإهدائها للزاوية
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سامهت يف توطيد العالقات بني الزاوية والقبائل،فهي مصدر التحالفات القبلية وأساس وكما 
استمرار العالقات بني القبائل،وكما تكتسي طابعا معنويا يف جتسيد أواصر القرابة بني أفراد القبائل 

 .صوفة ومصدرا لقوة نفوذ الزوايةاملتحالفة أو بني املريدين وشيوخهم من املت
  :خالصات

كان لزاوية سيدي بوزكري صيت كبري بقبائل احاحان،فمنذ تأسيسها على يد العامل اجلليل 
الشيخ أيب زكرياء احلاحي بدأت مدرستها العلمية يف استقطاب وفودا من طلبة العلم لتلقي العلوم 

ازنا يف اتمع احمللي كمؤسسة مالزمة للحياة الدينية واللغوية واألدبية،حيث كان حضور الزاوية و
الدينية واالجتماعية والتعليمية لدى قبائل األطلس الكبري الغريب،وكما أن إشعاعها االقتصادي قد 

  .جعل من مومسها قبلة للتجار من خمتلف املناطق باجلنوب املغريب
م بعد وفاة 20القرن  ولكن ابتدأ ضعف الزاوية ومدرستها العتيقة يف أواخر التسعنيات من

سيدي عبد اهللا اميحي وتراجع عدد طلبة هذه املدرسة وأطاهلا اإلمهال من خمتلف العالمة الشيخ 
وإعادة االعتبار لذاكرا   معاملها التارخييةاجلوانب،فوضعيتها العمرانية يف حاجة إىل ترميم 

  .األمازيغية واحملافظة عليها من انعكاسات الظروف املناخية
أن تاريخ هذه الزاوية ومدرستها العتيقة يف حاجة إىل تظافر جهود الباحثني من أجل  وكما

كشف األرشيف احمللي الذي مازال حبيس األسر البوزكراوية ورفوف املكتبات اخلاصة،واستثمار 
ري الرواية الشفوية األمازيغية يف رصد عالقة اإلنسان بالزاوية واملدارس العلمية العتيقة باألطلس الكب

  .الغريب
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بتكوين البعثات الطالبية وإرساهلا للدراسة باملشرق، ) 1928(أخذ املغاربة منذ وقت مبكر
وقد استقطب الشام جزء كبري من هذه البعثات عن طريق املدارس اليت درس ا املغاربة خاصة 

ذه البعثات هو النهل من اإلشعاع وكان اهلدف من ه. مدرسة نابلس ومدارس دمشق وبريوت
  .الفكري الذي كان يعج به الشام ووضع اية للعزلة الثقافية اليت كان يتخبط فيها املغرب

منطقة ( واخلليفية) منطقة النفوذ الفرنسي( وقد مهت هذه البعثات املنطقتني السلطانية 
هتهم جامعة نابلس بفلسطني، على حد سواء، فطلبة املنطقة اخلليفية كانت وج) النفوذ اإلسباين

أما طلبة املنطقة السلطانية فقد قصدوا مدارس دمشق وبريوت أما القاهرة فقد إجته إليها الطلبة من 
  ...كال املنطقتني

  

البعثات الطالبية المغربية إلى بالد الشام 
  .20خالل النصف األول من القرن 

 
 

 

 نورالدین أغوثان

ي التاریخ المعاصرباحث ف   
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  : مدرسة النجاح بنابلس  - أ
يرجع الفضل يف إرسال البعثات الطالبية إىل املشرق إىل احلاج عبد السالم بنونة، ذلك أنه مل يكن 

  .مبا يتلقاه الطلبة بالقرويني، نظرا لتخلف براجمها ومناهجها الدراسيةيقتنع 
وأخذ يدرس فكرة توجيه بعثة علمية إىل اخلارج، حبث كثريا ليجد املركز العلمي الذي تدرس فيه 
العلوم احلديثة وحيافظ يف نفس الوقت على طهارم الروحية ويهيئ هلم اجلو اإلسالمي والتربية 

يحة، فوقع اختياره على مدرسة النجاح بفلسطني لكوا كانت معقال من معاقل اإلسالمية الصح
فوجه البعثة األوىل مؤلفة من ولده الطيب واألستاذ حممد بن مصطفى أفيالل  220العروبة والوطنية

  .1928حيث غادرت هذه البعثة تطوان سنة 
األوىل حملمد بن احلسن  :وعن حيثيات إرسال البعثات الدراسية إىل نابلس هناك ثالثة روايات

الوزاين يذكر يف مذكراته أنه عندما كان طالبا يف باريس، أطلعه طلبة من نابلس على كتيب 
. يتضمن معلومات من مدرسة النجاح، فأعجب ا ومتىن أن لو قصدها بعض الطلبة املغاربة

الكتيب وقد  وعندما عرج يف عطلة الصيف على تطوان أطلع احلاج عبد السالم بنونة على ذلك
  .221اقتنع بنونة بفكرة االبتعاث لنابلس

الرواية الثانية للمهدي بنونة ابن احلاج عبد السالم بنونة يقول أنه يف إحدى زيارة عبد السالم 
جلنيف طلب النصح من شكيب أرسالن حول مسألة تعليم أبناء املغاربة يف مشال املغرب فنصحه 

، وبناء على تلك النصيحة اتصل بنونة بأحد شباب األمري بإرسال تلك البعثات إىل فلسطني
فلسطني يف ذلك الوقت صابر الشنار الطالب يف إحدى جامعات فرنسا الذي سبق له أن خترج 
من مدرسة النجاح الوطنية يف نابلس فأعطاه عنوان املدرسة واسم مديرها حينئذ عزة دروزة 

ورحب باستقبال بعثة مغربية يف املدرسة الذي أرسل إليه برامج الدارسة وشروط االلتحاق ا 
ولقد تعدى امسها "وبالفعل حيث جند صدى وصول هذه البعثة يف مذكرات عزة دروزة . 222

من تطوان  1928ووصل إىل بالد املغرب العريب وجاءنا يف سنة ) مدرسة نابلس(نطاق فلسطني 

                                                             
جمادى /25ع10س ،عمل الحاج عبد السالم بنونة في الميدانين االجتماعي والثقافي، مجلة اإليمان،  )محمد(عزيمان  -1

  . 32ص  37-27صص ،، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء1980ماي  –أبريل / 1400األولى والثانية 
   .1/446ج ،ء، مؤسسة محمد حسن الوزاني، الدار البيضا، مذكرات حياة وجهاد)د بن الحسن محم(الوزاني  - 2
السنوات الحرجة، الشركة السعودية لألبحاث والتسويق، كتاب الشرق األوسط، ... ، المغرب )المهدي( بنونة  - 3

  . 14-13، صص
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على القيام بواجبام نشيطني جادين ونظيفني حريصون ) يذكر أمسائهم(وغريها سبعة فتيان 
  .223"الدينية مما أكسبهم تقديري وتقدير األساتذة وجمتمعهم

الرواية الثالثة تقول بأن احلاج عبد السالم بنونة كتب رسالة إىل عبد القادر املغريب رئيس امع 
العلمي بدمشق يطلب منه معلومات حول إمكانية إيفاد بعثة من الطلبة املغاربة إىل هناك، وقد 

ربيع  13حال الشيخ املذكور رسالة بنونة على رئيس اجلامعة السورية الذي أجاب بنونة يوم أ
  224 .1927شتنرب  10/ 1346األول 

ومهما اختلفت الروايات فإن مسألة التعليم احلديث كانت الشغل الشاغل للحاج عبد السالم 
اته أنه بعد احلرب العاملية بنونة قبل هذا التاريخ بسنوات، حيث يذكر التهامي الوزاين يف مذكر

األوىل كان عبد السالم بنونة يفكر يف أن يبعثه هو و معه أخاه حممد بنونة إىل الدراسة يف 
بريوت، لكن األحوال املضطربة اليت كان يعرفها املشرق نتيجة احلرب بني تركيا واليونان حالت 

  .225دون ذلك
لتكون مكان لدراسة هذه البعثة أنه يف  ومن األسباب اليت أدت إىل اختيار فلسطني وليس مصر

أواخر العشرينات انتشرت يف مصر خاصة يف األوساط املتعلمة ظاهرتان أدتا باملغاربة للعزوف 
  :عن إرسال أبنائهم للدراسة يف القاهرة 

  . احلنني للنعرة والثقافة الفرعونية: الظاهرة األوىل -
  .226بعض األوساط املثقفة موجة اإلحلادية اليت عمت : الظاهرة الثانية -

كما سبقت اإلشارة إىل ذلك  1928وهكذا انطلقت أوىل البعثات الدراسية إىل نابلس عام 
بإرسال شابني مها الطيب بنونة و زميل له حممد بن مصطفى أفيالل على سبيل التجربة، وبعد 

 نابلس، ويف جناح التجربة طلب عبد السالم بنونة من أصدقائه العمل على إرسال أبنائهم إىل
املهدي : غادرت بعثة ثانية املغرب لاللتحاق بنابلس وهي تتكون من طالب )1929(السنة املوالية 

بنونة، عبد السالم بنجلون، حممد بن عبد السالم الفاسي احللفاوي، حممد بن حممد اخلطيب، 
                                                             

دار الغرب اإلسالمي، الطبعة . 1984-1887/  1404-1305، مذكرات محمد عزة دروزة )محمد عزة(دروزة  - 4
   .537ص  1الجزء  1المجلد  1993بيروت  ،األولى

حيث توجد  257، ص،1ج ،م س ،م بنونة، حياته نضاله، أب الحركة الوطنية الحاج عبد السال)حكيم( ابن عزوز - 5
   .الرسالة صورة لهذه

  . 59 ،ص 1،  تطوان،ج1942منشورات مكتب النشر ، مطبعة الريف  ،  الزاوية،)التهامي(الوزاني  -6
   .12 ،،  مرجع سابق، صالسنوات الحرجة... المغرب ) المهدي(بنونة  -7
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 م يف نفس حممد بن عبد السالم اخلطيب، عبد اهللا اخلطيب، أمحد بن عبد الوهاب، والتحق
العام عبد ايد حجي من سال وشقيقاه عبد الكرمي وسعيد واألخريان جاءا إىل نابلس ولكنهما 

  .  227فضال فيما بعد الدراسة يف دمشق
وكان باإلمكان أن تتعزز البعثة بطلبة آخرين من املنطقة السلطانية، حيث عزم بعض أعيان 

بينهم احلسني بن ثابت الذي رغب يف إرسال املغرب يف إرسال أوالدهم للدراسة بفلسطني من 
جنليه والسيد حممد احللو، وكذلك عزم الطالبني عبد الرمحن برادة وأخيه العريب على االلتحاق 

  .228بالبعثة
  ...ومل نسجل االلتحاق الفعلي هلؤالء بالبعثة رمبا ألن الفرنسيني منعوهم من ذلك

فعل متباينة لدى السلطات االستعمارية، فإذا فإرسال البعثات الدراسية إىل نابلس، خلف ردود 
كانت إسبانيا مل متانع يف ذلك، فإن فرنسا عارضت إرسال هذه البعثات؛ فتسامح إسبانيا جتاه 
هذه البعثات يرجع باألساس إىل حاجتها يف حتسني صورا لدى األهايل وكسب ثقتهم، وكذا 

ساحمها داخل املغرب، وأيضا خلق متاعب ربط عالقات ودية مع الدول العربية كنتيجة لسياسة ت
  .. .229للسلطة الفرنسية مبعاكسة سياستها اإلستعمارية يف جمال حساس وهو التعليم

  :أما فرنسا فقد كانت تعارض إرسال هذه البعثات، وذلك لعدة اعتبارات
شكلت هذه البعثات حتديا مزدوجا بالنسبة للحماية الفرنسية، أوال ألن هؤالء الطلبة   -1
قون باملشرق ثقافة عربية إسالمية عصرية خمتلفة عن الثقافة االستعمارية الفرنسية، وثانيا أن هذه يتل

 .البعثات نسجت عالقات مع عدد من الوطنيني املشارقة خارج الرقابة الفرنسية
األخطار السياسية اليت من املمكن أن تترتب بعد عودة هؤالء إىل وطنهم، وحتريكهم   -2

 .فرنسا العمل النضايل ضد

                                                             
   .1/305، مرجع سابق )حكيم(وأيضا ابن عزوز . 14س ص .م الحرجة،السنوات .... ، المغرب)بنونة( المهدي  -8
  .1/310، أب الحركة الوطنية، مرجع سابق )حكيم( ابن عزوز -9

229 - Cagné (Jacques), un exemple de mission estudiantine en orient dans les années trente, des 
lycéennes Tétouanais à Naplouse in Titwan fi ahd al himaya, 1912-1956, Rabat, okad, 
1992,pp, 301-309, p, 305. 
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العالقات الثقافية والسياسية اليت ميكن أن يربطها هؤالء مع زعماء احلركة الوطنية   -3
 .230باجلنوب، مما يشكل ديدا لنظام احلماية الفرنسية

وتتجلى التخوفات الفرنسية من هذه البعثات من خالل تقرير رفعه قنصل فرنسا بالقدس إىل 
شاب مغريب من  20حيث يسجل التقرير بأن ... 1933 ماي 15وزارة اخلارجية الفرنسية بتاريخ 

يريدون إمتام دراستهم مبدرسة النجاح بنابلس، ومع أن هذه ] فاس ومراكش[ املنطقة السلطانية 
يف استقطاب الشبان املغاربة  املدرسة كانت تعيش عجزا ماليا حسب التقرير فهي ال تتواىن

اذ مجيع اإلجراءات ملنع املغاربة من الولوج إليها وهلذا وجب اخت... بدمشق لالنضمام إىل صفوفها
وذلك حىت ال يشكل هؤالء مصدر قلق سواء بالنسبة ملصلحة ... سواء من املغرب أو من سوريا

  . 231احلماية أو احلكومة الشريفية
ورغم ذلك فقد استمرت أفواج املغاربة خاصة من املنطقة اخلليفية تأيت تباعا إىل نابلس، حيث 

واليت  1933السالم صورة للبعثة العلمية التطوانية اليت سافرت إىل نابلس يف أكتوبر نشرت جملة
تكونت من أمحد بن عبود، أمحد مدينة، الطيب بنونة، حممد بن حساين، عبد اهللا حسيسن، 

  .232إدريس و عبد الكرمي ابن عبد السالم بنونة
غربية الشامية، وقام أفراد هذه لقد فتحت هذه املبادرة صفحة مشرقة يف تاريخ العالقات امل   

البعثة بعدة حتركات دف شرح األوضاع السياسية اليت جيتازها املغرب حتت االحتالل الفرنسي 
اال للكتابة عن القضايا  ةخاصة بعد صدور الظهري الرببري، حيث فتحت الصحافة الفلسطيني

اهضت الظهري الرببري نظرا ألن املغربية، وكانت الصحافة الفلسطينية من أوىل الصحف اليت ن
  .ذلك ميس يف عقيدة اإلسالم بصفة عامة

وقد نقلت هذه البعثة إىل تطوان معارف كثرية وثقافة جديدة وتقاليد مل تكن معروفة يف املنطقة 
وتعابري وأساليب يف احلديث وأمساء ومصطلحات سرعان ما اختلطت باللهجة احمللية وبالبيئة 

التأثري الذي أحدثته هذه البعثات إطالق أمساء عربية على املشروبات  التطوانية، ومن مظاهر
الغازية اليت تأسست شركات هلا يف تطوان يف تلك املرحلة من مثل الفرات والنيل والكوثر، مت 

                                                             
230- Benaboud (M’hamed), Les missions culturelles de Tétouane au moyen orient : La mission 
à Naplouse (1928- 1931) et les missions au Caire (1938) in Elites et pouvoir dans le monde 
arabe pendant la période moderne et contemporaine, CERES, Tunis, 1992, p 61- 71. 
231-A. B.G.R.Dossier E 33, chemise «  Etudiants Marocains à l’étranger ». 

   .المطبعة المهدية تطوان 1933نونبر  / 1352رجب  ،السنة األولى ،مجلة السالم، الجزء الثاني -13
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بل " احلرية"و" األخبار"و" احلياة" يتمثل هذا التأثري يف أمساء الصحف اليت صدرت يف تطوان مثل 
وصل حىت إىل فاس والذي  يتمثل يف أمساء التنظيمات السياسية اليت عرفها املغرب إن هذا التأثري 

وهو اسم تنظيم سياسي وطين تأسس بسوريا " كتلة العمل الوطين " يف مطلع الثالثينات ومنها 
  .233يف تلك الفترة،  كما تأسس يف فلسطني أوال مث يف العراق حزب االستقالل

ان اقتداء جبمعية الثبات مبدرسة النجاح بنابلس وهي مجعية كما تأسست مجعية الثبات بتطو
تالميذية هدفها تنشيط احلركة الثقافية املدرسية وتنميتها وإثرائها عند مجيع مشارا حيث اعترب 
ذلك أمجل ما محله الطالب التطواين عبد اهللا اخلطيب من تلك احلارة النابلسية إىل مدينة 

  . 234تطوان
وحدة النضال العريب ووحدة املشاعر واألفكار واملبادرات والتحركات اليت  وكان ذلك تعبريا عن

  . كانت تأخذها احلركات التحررية العربية يف املشرق واملغرب
  : مدارس دمشق  - ب

إذا كانت مدرسة النجاح بنابلس قد استقطبت طلبة من املنطقة اخلليفية، فإن ذلك شكل حافزا 
لتوجه إىل خارج املغرب بغية متابعة دراستهم، فكانت أسرة آل ألبناء املنطقة السلطانية من أجل ا

حارثي حجي أول األسر السالوية اليت اهتدت إىل هذه الفكرة، واليت تسربت نتيجة جناح مبادرة 
عبد السالم بنونة السالفة الذكر، فعبد ايد حجي هو الذي عمل على نشر فكرة املدارس 

   .الشرقية بني صفوف الشباب السالوي
وميكن تلخيص أسباب التوجيه للدراسة مبدارس دمشق أساسا يف املوقف من نوعية التعليم والطرق 
التربوية املستعملة مبدارس املغرب، حيث مل حيصل من هذه املدارس أية فائدة، هلذا كانت تتعرض 

قنه، فحىت جامعة القرويني فقد أدرك الشباب حمدودية التعليم اليت تل 235لكثري من االنتقادات
  . 236فتعددت األصوات  اليت تطالب بإصالحها

                                                             
، مواقف مغربية، فصول في التاريخ والثقافة والفكر، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة )عبد القادر(اإلدريسي  -14

  .302، ص 2000األولى، الدار البيضاء ،
   .269ص  1الجزء  2005، الطفولة الستون، رواية، دار األمان، الرباط، الطبعة األولى، )محمد(الصباغ  -15
دراسة عن حياته ونشاطه الثقافي والسياسي،  ،1942-1912/  1361-1330، سعيد حجي )أبوبكر(القادري  -16

  . 08ص  1الجزء  1979البيضاء،  مطبعة النجاح الجديدة،  الدار

  .187ص 2نفسه ج  -17
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وهكذا سافرت أول بعثة سالوية مكونة من أبناء أمحد حجي يتقدمهم عبد ايد حجي 
الذي سرعان ما إلتحق به أخويه عبد الكرمي وسعيد بعدما أذنت هلما سلطات احلماية بالسفر يف 

  . 237، وقد انضم إليهم الحقا عبد اهلادي زنيرب1930نونرب
ورغم العراقيل االستعمارية والدعاية اليت تنشرها مصاحل املراقبة املدنية بسال ضد مدارس الشرق، 
من أن التعليم امللقن باملدارس االسالمية ال يقل أمهية ومستوى عن تعليم مدارس الشام ومصر، 

مراسلة فإن عدد من األعيان استمروا يف املطالبة بالترخيص ألبنائهم يف السفر، حيث تذكر 
الئحة من األهايل الذي طلبوا الترخيص ألبنائهم  1932شتنرب  5ملصاحل املراقبة مبدينة سال يف 

  :للسفر إىل الشام وهم
تاجر ميلك دكاكني بسال واخلميسات يطلب الترخيص ألبنائه وعمرهم : عمر المني -

  .سنة من أجل التوجه إىل الثانوية االسالمية بدمشق 15و 12
كاتب مترجم بإدارة الشؤون الشريفية يطلب الترخيص ألخيه : الفاسي عبد الكبري -

  .238سنة من أجل التوجه إىل نفس الثانوية 15عمره 
يبدو أن خطة االستعمار قد جنحت حيث سبق ألحد األعيان هو عبد القادر اجلعايدي أن 

نه حممد الزمزمي بعث بطلب إىل نائب املراقب املدين بسال حيثه فيه على املوافقة على إرسال اب
ليطلب عدم  1931شتنرب  3اجلعايدي إىل الشام إال أنه ما لبث أن عاد بعد ثالثة أسابيع يف 

  .الترخيص البنه بالسفر خوفا من تبديل األخالق
 وكان هلذه البعثة السالوية األوىل أن رغب عدد من األعيان يف إرسال أبنائهم إىل تلك الديار إال

  .239رخيص هلم دون جدوىأم ظلوا ينتظرون الت
ويتضح أن الدعاية لصاحل إرسال األبناء للدراسة باملؤسسات التعليمية بسوريا انتقلت إىل مدينة 

 20الرباط، كما تشري إىل ذلك النشرة اإلخبارية اليت تصدرها سلطات احلماية واملؤرخة يف 
 إرسال أبنائهم إىل ، حيث تفيد هذه النشرة بأن عدد من أعيان الرباط يرغبون يف1938دجنرب 

                                                             
كة الوطنية، الطبعة األولى كيبكورورلد الحلقة المفقودة من تاريخ الحر: ، عبد الكريم حجي)عبد الرؤوف(حجي  -18

  .196ص  ،2004ليبفن ، كندا 
السنة الجامعية  ،، المجتمع السالوي في ظل الحماية، دبلوم الدراسات العليا، كلية اآلداب بالرباط)العربي( واحي  -19

  . 189ص  1987-1988
عبد ( أوردها حجي  1932دجنبر  رسالة من أبي بكر القادري إلى عبد الرحمن حجي بدمشق مؤرخة بفاتح -20

  .158س ،ص .م.الحلقة المفقودة من تاريخ الحركة الوطنية  ي،،عبد الكريم حج) الرؤوف
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مدارس دمشق عوض معاهد مصر نظرا الرتفاع كلفة الكتاب املصري، يف حني أن كلفة الدراسة 
  .240فرنك يف الشهر 300مبعاهد دمشق ال تتجاوز 

وقد قامت هذه البعثة بدور هام يف التعريف مبشاكل املغرب والدفاع عن حقوقه والتشهري 
تصر نشاطها على طلب العلم فقط بل تعداه إىل مراسلة بعض مبخازي االستعمار الفرنسي، ومل يق

" العرب"اجلرائد املشرقية اليت بدأت تطفح مبستجدات القضية املغربية ويف مقدمة هذه اجلرائد 
  .241الفلسطينية" اجلامعة االسالمية " الذي كان يصدرها عجاج نويهض وجريدة 

ام الدراسة، قامت بنشاط سياسي ولدى عودة هذه البعثة السالوية من املشرق بعد إمت
ليتأكد بأن إرساهلا إىل هناك مل يكن مضيعة للوقت وإمنا ساهم يف تكوين خنبة . وتعليمي مهم

واعية باملشاكل اليت كان مير منها املغرب آنذاك، حيث جند يف بطاقة استخبارتية صادرة عن 
  ...ذا النشاطجانبا من ه 1934يوليوز  11املراقب املدين بالرباط واملؤرخة ب

تقول هذه البطاقة بأن الشباب السالوي القادم من الشام بعد إمتام دراسته شرع يف إعطاء 
  :دروس جمانية باملدرسة القادرية بسال وهم كالتايل

األخوان سعيد وعبد الكرمي حجي واللذان سبق أن مت إيقافهما باملركز احلدودي  -
  .. يعطيان دروس يومية يف علوم اللغة والفقه. ..عرباوة بتهمة تسريب جرائد شامية ممنوعة

الشاب حممد حصار يعطي دروسا يف اللغة الفرنسية، حيث هناك دالئل على أن  -
  .دروسه ال تعطى جمانا حسب البطاقة االستخباراتية

وأخريا الشاب حممد مشاعو له نشاط سياسي ملحوظ وبني الفينة واألخرى يعطي  -
  . دروسا يف اللغة العربية

تلميذ، والنسبة الكبرية منهم أبناء  200ويناهز عدد التالميذ الذين يتابعون هذه الدروس حوايل 
  .األعيان

  
  

                                                             
240 - Direction des affaires politiques, bulletin d’informations du 20 décembre 1938, N° 151 
/A .B.G.R .F210. 

تصنيف و تقديم عبد : حافة الوطنية المغربية في عهد الحماية ، سعيد حجي ، فجر الص)عبد الكريم (حجي  -22
  .420، ص 2003الرؤوف حجي ، كيبكور ورلدلبنفن الطبعة األولى كندا 
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  :مدارس بريوت -ج
عرفت بريوت منذ مطلع القرن العشرين بازدهار مدارسها ومعاهدها، وهلذا السبب استقطبت 

  . أنظار املغاربة وشدوا إليها الرحال طلبا للعلم واملعرفة
د يصطدم الباحث بقلة املعلومات يف هذا اإلطار إال أن هناك بعض النتف اليت توضح مدى وق

  ...تطلع املغاربة للدراسة ذه املدارس واملعاهد وفق تعليم حديث يوافق متطلبات العصر 
واجلدير بالذكر أن الدراسة مبعاهد بريوت املختلفة املشارب، كانت وفق حاجة فردية، وهكذا 

م من 1910/ هـ 1329ن التالميذ املغاربة يتابعون دراستهم بالكلية العثمانية سنة جند عدد م
بينهم أمحد بن حممد اهلواري، وجنل الصدر األعظم التهامي املقري، بلغيث حممد البلغيثي وحممد 

وجد فيها من التالميذ املغاربة جنلي حممد  1934/ 1353بن عبد الكرمي التادالوي، ويف سنة 
  . 242وقد تشبعا مببادئ علومهابن جدية 

ويف عز توجه البعثة السالوية إىل دمشق كما أسلف الذكر جند هناك من بني الشباب من اختار 
ومن أجل ذلك مثال حصل الصديق بن بوكر عواد على ترخيص .. التوجه إىل مدارس بريوت
ال مؤرخ يف ، أشفعه بطلب إىل املراقب املدين بس1931غشت  10مغادرة التراب الوطين يف 

بغية السماح له للذهاب ملتابعة دراسته باملدرسة الفرنسية العربية ببريوت  1931غشت  12
 .مرفقا طلبه بالتزام والده بتحمل كل أعباء السفر و بإيصال من حمكمة باشا سال

وقد عرف عن الكلية اإلسالمية ببريوت احلزم والعناية بالثقافة العربية، وهلذا فقد شهدت 
وهكذا تقدم أمحد حجي  1930آل حجي على الدراسة ا يف طريقهم إىل دمشق سنة إقبال 

. بطلب اإلذن لبعث ولديه عبد الكرمي وسعيد إىل لبنان قصد متابعة دراستهما بالكلية املذكورة
وقد استجابت احلماية الفرنسية لطلبه شريطة أن ينشغال إبنيه فقط باألمور الدراسية وأن ال 

منظمة ذات صبغة سياسية وأن يتعهدا  باالمتناع عن نشر أي مقال كيفما كان ينخرطا يف أي 
  .نوعه يف الصحف الناطقة باللغة العربية

 -حيث اجتها إىل سوريا عن طريق طنجة  1930نونرب  03وقد غادرا سال باجتاه بريوت يوم 
امي للجمهورية االسكندرية، يف حني أرسل املقيم العام بالرباط إىل املفوض الس –مرسيليا 

  . الفرنسية بسوريا رسالة يف هذا الشأن
                                                             

   .224، ص 1935المطبعة الرسمية، الطبعة األولى، الرباط ، دليل الحج والسياحة ،)أحمد بن محمد(الهواري  -23
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وترجع أسباب السماح إلخوان حجي بالذهاب إىل كلية بريوت، عوض مدرسة نابلس على أن 
لبنان بلد قد يسهل فيه مراقبة األخوين يف كل حركاما وسكناما، نظرا لكون هذا القطر 

  . ت سيطرة االنتداب الربيطاينخاضع للنفود الفرنسي يف حني أن نابلس واقعة حت
ورغم هذه املراقبة فقد استطاع عبد الكرمي وسعيد وأخومها عبد ايد الذي التحق ما من 
نابلس لينخرط معهما يف الكلية اإلسالمية ببريوت، أن ينتهزا فرصة مقامهم بالشرق العريب للقيام 

عيد دول تلك املنطقة، حيث مت باملناسبة حبملة دعائية واسعة النطاق لصاحل القضية املغربية على ص
بغية حشد مزيد من الدعم العريب اإلسالمي لصاحل القضية " اللجنة املغربية املشرقية " تأسيس 
  .243الوطنية

ويبدو أن سفر آل حجي إىل بريوت كان حمط اهتمام عدد من األعيان، ففي رسالة من 
خيربهم بأن السيد حممد  1931فرباير  8 أمحد بال فريج إىل اإلخوة آل حجي ببريوت مؤرخة يف

بن مبارك من الرباط قد تكلم معه يف شأن إرسال ابنني له إىل بريوت قصد الدراسة، طالبا منهم 
  .244إفادته عن سري التعليم عندهم وكيفية االلتحاق باملدرسة املذكورة 

يت قصدها على أن بريوت ستعرف إشعاعا علميا متميزا بتأسيس اجلامعة األمريكية وال
وهكذا بعد أن أحرز ... عدد من املغاربة بغية استكمال دراستهما العليا ا وفق مناهج عصرية 
إلتحق هذا األخري  1932الطالب الطيب بنونة على الشهادة االبتدائية مبدرسة النجاح يف يونيو 

ونفس الشيء . .م مث كلية روبري باسطنبول 1933بالكلية األمريكية ببريوت يف السنة املوالية 
بالنسبة حملمد بن عبد السالم الفاسي وكالمها حصال على شهادة اهلندسة واليت اعتربت أول 

  .245شهادة متنح للطلبة املغاربة أنذاك
  

سواء كانت مباشرة أو  قنواتالبعثات الدراسية كانت مبثابة  عموما ميكن القول أن هذه
أن مزق االستعمار أواصر العالقات بني سامهت يف إعادة اكتشاف املشرق بعد  غري مباشرة،

جناحي العروبة واالسالم، وحاول قدر االمكان منع قيام أي تالحم بني الطرفني، وحىت قوافل 
. احلجيج كان يتخذ دائما عدة تدابري لكي ال يكون اتصاهلا بالدول العربية إال يف أقل دائرة ممكنة

                                                             
   .225حجي، الحلقة المفقودة من تاريخ الحركة الوطنية ، مرجع سابق، ص، عبدالكريم ) عبد الرؤوف(حجي   -24

   .153نفسه، ص  -25
245 -  l’Afrique Française, 48éme Année, N° 8 et 9, Août et septembre 1938. P, 339 
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ني املشرق واملغرب باستثناء فئة قليلة اليت وهلذا يالحظ قلة عدد الرحالت اليت كانت جتمع ب
حتدت الصعاب ومتكنت من زيارة املشرق واالتصال به للقيام بنشاط سياسي وااللتحاق 

  ...جبامعاته
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نتاجا للعلم تعد مدينة مراكش من بني أطول املدن املغربية عمرا، وأعرقها حضارة وأكثرها إ    

والعلماء، وقد لعبت منذ تأسيسها على يد األمري املرابطي أيب بكر بن عمر اللمتوين أدوارا بارزة يف 
احلياة السياسية والثقافية واالجتماعية، كما كانت حبكم موقعها على عهدي املرابطني واملوحدين 

مد لعصور طويلة وتوارثته مصدر إشعاع كبري، ومركزا ثقافيا مهما نتج عنه تراث حضاري زاخر ص
  . أجيال خمتلفة

وإذا كان التراث مبفهومه البسيط هو ما خلفته األجيال السالفة لألجيال الالحقة، أو باألحرى    
، فإن مدينة مراكش حقا ورثت تراثا زاخرا أضحت بفضله 246عالقة تبادلية بني اإلنسان وحميطه

                                                             
  .، األردن08/01/2010، مجلة أقالمنا الثقافیة، نقل التراث الثقافي والمعنوي وتحدیات العولمةھاني ھیاجنة،  -246

 

  لمحات من التراث المادي بمدينة مراكش
 

 حممد أقسقوس
 طالب باحث في التاریخ
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من ذلك أول وجهة سياحية على صعيد القارة الوجهة السياحية األوىل يف املغرب، بل األكثر 
إا مكانة احتلتها منذ عقود وأصبحت حقيقة مل تعد ختفى على أحد، وقد وصفت . اإلفريقية

مراكش بأا املدينة احلمراء، الفسيحة األرجاء، اجلامعة بني حر وظل وظليل وثلج وخنيل عاصمة دولة 
وفيات األعيان وأنباء أبناء "ا ابن خلكان صاحب كتاب املرابطني واملوحدين والسعديني، وقد قال فيه

مراكش مدينة عظيمة بناها اإلمام يوسف وهي قاعدة بالد املغرب وقطرها ومركزها : ""هذا الزمان
وقطبها، فسيحة األرجاء، صحيحة اهلواء، بسيطة الساحة ومستطيلة املساحة، كثرية املساجد، عظيمة 

واعتدال اهلواء، وطيب التربة وحسن الثمرة، وسعة احلرث وعظيم املشاهد، مجعت بني عذوبة املاء 
  .247..."الربكة

ومعلوم أن التراث التارخيي يلعب دورا فعاال يف التنمية املستدامة  لكل املدن العريقة يف العامل، مبا    
ويف  فيهم مدينة مراكش، اليت عرفت يف اآلونة األخرية انتعاشة سياحية غري مسبوقة، حيث استقطبت

عز األزمة االقتصادية اليت تضرب العامل استثمارات عربية ودولية مباليري الدوالرات، اختذت شكل 
مشاريع سياحية ضخمة، ومتت تقوية شبكة البنيات التحتية السياحية، وواكب ذلك برنامج دعائي 

  .مليون درهم150على الصعيد الدويل للتسويق والترويج عامليا جتاوزت كلفته 
املؤهالت الطبيعية واالستثمارات الضخمة يف قطاع السياحة جعلت مراكش تعيش طفرة إن    

عقارية وسياحية مل تشهد هلا باقي املدن املغربية األخرى مثيال، فحولتها يف سنوات قليلة إىل مدينة 
  ...التستقطب مشاهري العامل يف السياسة والفن والرياضة ونساء ورجال املال واألعم ،عاملية بامتياز

ه مدينة تأرجعوا الفضل يف اإلشعاع الدويل الذي حقق نيومما ال شك فيه أن اخلرباء واملتتبع   
إىل مآثرها التارخيية وتراثها الثقايف الالمادي الذي أسهم بشكل كبري يف إغناء اهلوية الثقافية  ،مراكش

خرية تزخر بتراث مادي للمغرب عموما ومدينة مراكش على وجه التحديد، فعندما نقول أن هذه األ
منقطع النظري يؤثر باإلجياب على قطاع السياحة ويشجع  هيعلى تراث شفكذلك تتوفر  هيف ،عريق

ة، لذلك فهذا اجلنس الثقايف ساهم هو هيعلى زيارة املدينة، فالكثري من السياح تستهويهم الثقافة الشف
  .اآلخر يف إعطاء زخم جديد ملفهوم التراث اإلنساين

التابعة املباين واآلثار التارخيية مفتشية من طرف  2006آخر إحصاء أجري سنة اء على وبن   
وأن مجيع  ،بناية تارخيية 951تتوفر على أوضح أن املدينة  ،لمندوبية اجلهوية لوزارة الثقافة مبراكشل

ارة الثقافة أو تشرف عليها إما وز هاكما أن مآثر ،مصنفات العمارة اإلسالمية ممثلة يف املدينة احلمراء
                                                             

 .112-130. الجزء السابع، صص. 1994، حققھ الدكتور إحسان عباس، بیروت، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان،  -247
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باإلضافة إىل عدد من البنايات  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أو اجلماعة احلضرية ملراكش
املادي الذي تزخر به مدينة  ومن هنا نتساءل إىل أي حد صمد التراث .التارخيية التابعة لبعض اخلواص

  ايته من االندثار؟مراكش؟ وما هي اإلجراءات اليت اختذا اجلهات املسؤولة حلم
ال  ،إن احلديث عن املآثر التارخيية اليت تتوفر عليها مدينة مراكش هو موضوع طويل ذو شجون   

ميكن حصره يف بضع صفحات، وبالتايل يصعب استدراجها كاملة، لذلك سأقتصر على أمهها، واليت 
  .وظيفة أمنية وعسكرية ، باإلضافة إىل تلك اليت كانت هلادنيةتتوزع بني املآثر الدينية وامل

  املساجد واملدارس 
املعلمة األوىل يف العمارة اإلسالمية؛ فإنه يشكل كذلك البنية األساسية  مبثابةإذا كان املسجد    

لتكون املدينة اإلسالمية، وال غرابة أن يكون البناء األساسي األول ملدينة مراكش قد انطلق من 
ملرابطي ااور لقصر احلجر حيث وجدت نواة املدينة، قد لكن إذا كانت آثار املسجد ااملسجد، 

زالت، فإن بقايا الصومعة املرابطية ملسجد علي بن يوسف مازالت موجودة إىل حدود اليوم داخل 
 .فضاء املقربة ااور للمسجد املذكور

املوحدي،  دالعهإىل بناؤه عود يأهم بناية دينية يف تاريخ مدينة مراكش، و نييعد مسجد الكتبيو   
، الذي دمره املوحدون بعد سقوط املدينة يف املرابطي لعلي بن يوسف قصرالوقد شيد على أنقاض 

األثرية اليت قامت ا مديرية التراث الثقايف ما بني  نقيباتوقد كشفت الت .م1147أيديهم سنة 
بداية  بنيات وأسس هذا القصر مكملة بذلك ما سبق وأن كشفت عنه حفريات نع 1996و1995

  .اخلمسينيات
شيدت الكتبية على مرحلتني، برز من كل واحدة ) م1163-1130(فبأمر من اخلليفة عبد املومن   

واحدة، ولتبقى كذلك بضع سنوات قبل أن يتم التخلي ائيا  مسجد لتأيت املعلمة مزدوجة وبصومعة
ق منه سوى األرضية، والذي مل يتب ،م1157و  1147عن اجلامع األول الذي مت تشييده ما بني 

وقد مت الكشف عن هذه البنايات . خزان املاءوبقايا أعمدة بيت الصالة وجزء من حائط القبلة و
 م من طرف مصلحة الفنون اجلميلة1952و  1948اليت متت ما بني  ثريةخالل احلفريات األ

  . بإشراف هنري ترياس وجاك مونيي
ات اإلسالمية، حيث مت بناؤها باحلجارة املنجورة، يوجد أما صومعة الكتبية فتعد من روائع البناي   

بداخلها منحدر للصعود إىل أعلى الصومعة عرب قاعات مزينة بقباب خيتلف شكلها من قاعة إىل 
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تقريبا، وهي مزخرفة يف واجهاا بنماذج من األقواس والزليج  ترم 77ويبلغ علو الصومعة . أخرى
  .امللون 

عراقة العمارة الدينية اليت  لىن يشهدان أيضا عان آخرابية يوجد مسجدوإىل جانب مسجد الكت   
 وقد ،مسجد القصبة، ويعرف أيضا جبامع موالي اليزيدمنهما هو تزخر ا مدينة مراكش، األول 

وهو متوجه إىل األندلس يف  ،م1190و  1185يعقوب املنصور ما بني سنيت اخلليفة املوحدي شيده 
وجد اجلامع قد مت تشييده على أحسن صورة،  م،1197وملا عاد مظفرا سنة  غزوته الشهرية األرك،
غريت واليت الترميمات اليت طرأت عليه يف العهدين السعدي والعلوي  بفضلوبقي معماره صامدا 

  .من مالحمه األصليةشيئا ما 
عروف احلسن املريين امل وأسسه السلطان أبالذي مسجد ابن صاحل،  فهوأما املسجد اآلخر    

/ هـ1080م، وأوقف عليه أوقافا كثرية، ويف سنة 1318/ هــ718بالسلطان األكحل يف سنة 
م، جدده السلطان موالي الرشيد العلوي، وأمر بتأسيس املدرسة اليت بإزائه، مث رممه السلطان 1669

  .248سيدي حممد بن عبد اهللا كما جدد قبة الشيخ سيدي حممد بن صاحل
رخيية حول أهم املساجد العريقة مبدينة مراكش، على عراقة املعمار الديين تدل هذه اللمحة التا   

هل حافظت هذه املساجد على طابعها األصيل؟ أم التهمها شبح : لكن يبقى التساؤل وزمخه،  باملدينة
اإلمسنت املسلح؟ صحيح أن جل هذه اجلوامع منذ تشييدها خضعت إلصالحات سيما يف العصر 

األذواق املعمارية من دولة إىل أخرى أو من حاكم إىل آخر، لكن يف السنني  الوسيط، حبيث ختتلف
األخرية هددها شبح االيار بعدما طاهلا اإلمهال والنسيان، إىل أن جاءت فاجعة ايار صومعة مسجد 

من املصلني الذين كانوا يصلون  11أودى حبياة ، 2010باب الربدعيني يف مدينة مكناس سنة 
دق ناقوس اخلطر أمام رمز العمارة الدينية يف تاريخ العامل اإلسالمي اليت كان املغرب  داخله، مما

مضرب األمثال يف احلفاظ عليها، فكان ذلك سببا مباشرا يف إعالن وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية عن محلة إصالح للمساجد العتيقة سيما يف مدن فاس، مكناس، ومراكش اليت حنن بصدد 

  .عنها، ومت بذلك ختصيص غالف مايل مهم للحد من ظاهرة ايار املساجد احلديث

                                                             
حسن جالب وأحمد متفكر، المطبعة  قیق، تحالسعادة األبدیة في التعریف بمشاھیر الحضرة المراكشیةابن المؤقت المراكشي،  -248

  66.، ص1، ج2002، مراكش والوراقة الوطنیة
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لكن بالرغم من املراقبة الصارمة لعمليات الترميمات إال أنه كانت جمموعة من اهلفوات خبصوص    
االستعمال املفرط وغري املهيكل لإلمسنت املسلح الذي حيول دون إظهار الطابع املعماري القدمي 

  .ألصيلة اليت اشتهرت ا مساجد مدينة مراكش على مر العصوروالزخرفة ا
وإىل جانب املساجد ال يفوتنا احلديث عن املدارس العتيقة اليت كانت تبىن جبوار املساجد، ولعل    

تعترب من روائع أشهرها وأعظمها مدرسة ابن يوسف اليت بنيت على مقربة من مسجد ابن يوسف، و
عبد اهللا الغالب خالل الفترة املمتدة بني سنيت السعدي  عهد السلطان يفءها مت بنا ،املدارس املغربية

، لكنه أضحى أيب احلسن املريينه املعلمة إىل ذفيما عزا بعض املؤرخني تشييد هم، 1564-1565
 كتابات عربية منقوشةمن املؤكد يف الوقت الراهن أا تعود إىل السعديني، خاصة بعد اكتشاف ست 

  .طرحا الذتدعم ه
حتظى مدرسة ابن يوسف بأمهية بالغة، نظرا ملوقعها اجلغرايف الكائن حبي ابن يوسف، الذي حيمل    

ا احلي ذداللة تارخيية كبرية، فضال عن كونه النواة األصلية ملدينة مراكش وقد أعاد السعديون احلياة هل
دما أصابه النسيان من جراء ببنائهم للمدرسة وترميمهم للمسجد املرابطي مث تشييدهم للمارستان بع

  .تقهقر الدولة املرينية
مترا مربعا على امتداد  1680حوايل إىل شكلت املدرسة ذات الشكل املربع واليت تصل مساحتها    

أربعة قرون معقال للعلماء ومقصدا للطلبة املتعطشني للعلم واملعرفة يف خمتلف العلوم خاصة منها الدينية 
دار البارود (دراسة واإلقامة باملدرسة بعد بناء معهد ابن يوسف للتعليم األصيل مت إيقاف ال. والفقهية

ات مث حتولت إىل يعملية ترميم خالل فترة اخلمسين ألولوقد خضعت املدرسة . م1940سنة) سابقا
 وتشرف على  .ه التحفة املعمارية املتميزةذمزار سياحي حيرص زوار مراكش على االستمتاع

يف إطار االتفاقية اليت سبقت أن  م1999 ذ سنةبن جلون مناوقت الراهن مؤسسة تسيريها يف ال
   .أبرمتها مع وزارة الثقافة خالل نفس السنة

هناك معلمة أخرى ال تقل عراقة أال وهي مدرسة  ،وبنفس القيمة اليت ذكرنا ا مدرسة ابن يوسف   
عهد املوىل الرشيد العلوي بإزاء جامع ابن  ابن صاحل اليت أفادتنا اإلشارات التارخيية أا شيدت يف

  249.م1670/ هــ1081صاحل سنة 

                                                             
/ ھـ1431، 3، المطبعة والوراقة الوطنیة مراكش، طمساجد مراكش عبر التاریخ من التأسیس إلى العھد العلويمتفكر، أحمد  -249

  .م2010
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وقد كانت هذه املدرسة كنظريا األوىل مقصدا للطالب من كل صوب وحدب، حيفظون ا    
القرآن ويدرسون العلوم الشرعية واللغوية على يد أشياخهم، لذلك كانت تعترب أهم مكان ذا إشعاع 

م، لكن بعد مرور السنني طاهلا النسيان ومل تعد تؤدي وظيفتها 17اخر القرن علمي باملغرب يف أو
التعليمية اليت كانت شيدت من أجلها، وبقيت على حاهلا إىل أن بادر املسؤولون يف وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بترميمها لكي تصبح متحفا للزوار املغاربة واألجانب، وستوضع به حتف نادرة 

  .جتسد التراث الديين الذي كانت وال زالت تتوفر عليه مدينة مراكشومتنوعة 
 سور مراكش وأبوابه 

حيث ظلت  ،بنيت مدينة مراكش يف مكان غري حمصن طبيعيا عكس فاس وغريها من املدن العتيقة   
إىل أن احتدم الصراع على هذا احلال فاستمرت  ة،الشوكي نباتاتمنذ تأسيسها حماطة بسياج من ال

وذلك ببناء  ،ينهاصحيث برزت ضرورة محاية املدينة وحت ،اسي واملذهيب بني املرابطني واملوحدينالسي
سور حييط بكل ما اشتملت عليه واحتضنته من جتمعات سكنية ومعامل وأسواق جتارية وعمائر دينية 

  .  واجتماعية
ي بن يوسف إىل تسوير املرابطي عل مريإن اهلاجس األمين كان من أقوى األسباب اليت دفعت األ   

بعد استشارة األمري املرابطي  نيمراكش حلمايتها من ديدات املهدي بن تومرت وأتباعه املوحد
م حيث مت اجناز 1127و 1126كان ذلك مابني و ،أبرزهم أبو الوليد ابن رشدمن  ،علماءاللبعض 

   .250ألف دينار ذهيب مرابطي 70أشهر وكلف  8 :أشغال البناء يف وقت قياسي
حيث  يةاجلنوب واجهته يفعرف بعد الزيادات وقد كيلومترات،  9ميتد السور املرابطي على مسافة    

أضيفت ومن جهة الشمال  ،القصبة يف عهد املوحدين أواخر القرن الثاين عشر ميالدي شيدت حومة
عبد اهللا يف قاع املشرع اليت مت إحداثها يف عهد السلطان سيدي حممد بن والزاوية العباسية، حومة 
يتم خلطها باجلري  ،"التابوت "السور من مواد ترابية  شيد ،وعلى غرار األسوار التارخيية. م18القرن 

من اجلري مث يوضع اخلليط داخل قوالب  1/3من الرمل األمحر و  2/3مبعدل  مضبوطة، ريمبعاي
اجلدار املراد صنعه ويطلق على هذه  مستطيلة مكونة من لوحتني تشدمها أخشاب لالحتفاظ بسمك

  .   "تلواحت" العملية 

                                                             
، دار المنصور للطباعة األنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاسابن أبي زرع الفاسي،  -250

  138. ، ص1973اقة، الرباط، والور
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ومل يعد مقتصرا على أداء الوظيفة اليت  ،أصبح السور جزء ال يتجزأ من مورفولوجية مدينة مراكش   
أحدث من أجلها بل تعددت وظائفه بتزايد حجمها وعدد سكاا؛ فكان من الضروري أن تتخلله 

، إذ تضاربت اآلراء حول عددهاوقد  ،ملية الدخول من وإىل املدينةعدد من األبواب قصد تسهيل ع
 ، وكانت مقسمة إىل أبواب داخلية وأخرى خارجية،251بابا 26بلغت إىل حدود العهد املوحدي 

فتحت يف أماكن خارجي بابا  12يف  منها ما تعرض لالندثار، إال أنه ميكن حصر عددها احلايل
 .    مدروسة بطريقة عقالنية

حتصيل وقد تعددت وظائف األبواب التارخيية لسور مراكش مع اشتراكها يف وظيفيت التنقل و   
وظائفها املتعلقة باملكان تدل على وهكذا كانت بعض األبواب حتمل أمساء  ،)غارمأداء امل(اجلبايات 

 :  وتؤدى إليـــهالسكان الذي تستقبل منه 
  باب فاس تؤدي إىل الشمال      -
  .    يططلنإىل الشمال واحمليط األ باب دكالة تؤدي -
  .   باب أيالن تؤدي إىل قبيلة هيالنة -
  باب أغمات تؤدي إىل أغمات    -
 .   باب نفيس تؤدي إىل مدينة نفيس املندثرة -

ارتبط باحلرف اخلاصة  افمنها م ى،دون أخر أبوابفكانت حكرا على  ،خرىاألوظائف الأما    
سيل وإشرافه على هسكورة إرفة الدباغة لقربه من وادي كباب الدباغني الذي توطنت جبواره ح

 ،ب وهو عصري من العنب غري املسكرارتبط بالفالحة خاصة باب الر احيث وفرة اجللود ومنها م
  . حيث كانت هذه املادة متر من هذا الباب أو تباع جبانبه

ذا فضال على أن بعضها ه ،كما شكلت األبواب منفذا للمقابر واملصليات حيث قرا من السكان   
املرينيني  كباب دكالة ولعب دورا يف التشهري والترهيب يف وجه املعارضني خاصة يف عهد املوحدين 

كما . بتأسيس حومة أكادير املوحدية ائيا ت معاملهالذي اختفاملرابطي و باب فاس وباب الشريعة 
ملدينة من التهديدات اليت قد تأيت من وكلت هلذه األبواب وظيفة أمنية هدفها املسامهة يف محاية ا

  .اخلارج ومنع املتابعني يف الداخل من الفرار

                                                             
  .2008، 1، المطبعة والوراقة الوطنیة، طمراكش زمن حكم الموحدین جوانب من تاریخ المجال واإلنسانمحمد رابطة الدین،  -251
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 مدينة مراكش واألدوار اليت لعبها على مر العصور إال أنه يشهد لسور وبالرغم من القيمة التارخيية   
ت والشقوق اليوم يف جزء كبري منه تدهورا يزداد استفحاله مع تفاقم وتعدد مشاكل املدينة كالتصدعا

وتراكم النفايات  ،العمودية والتآكل وعدم جتانس املواد املستعملة يف الترميم مع املواد األصيلة
رث حضاري كالتوجه إاليت تنم عن انعدام الوعي مبا ترمز إليه هذه األسوار من  والسلوكيات اليومية

عالوة  ،شاحنات واحلافالتوكثافة حركة املرور خاصة السيارات وال والتبول،تغوط لحنو األسوار ل
  . على أثر مياه السقي على األسوار بفعل الرطوبة

 العمارة املائية: 
نثروبولوجية أمهية كربى، ألا حتتل املنشات املائية يف حقل الدراسات التارخيية واجلغرافية وحىت األ   

لوسيلة املثلى للحفاظ تلعب دورا حموريا يف ضمان االستقرار واالستمرار يف استغالل اال، وهي ا
على توازن املوارد املائية وترشيد استغالهلا لالستفادة منها على الوجه األمثل يف سقي املزروعات 

  .غراس يف شىت املنظومات البيئية والظروف املناخية والبنيات التضاريسيةواأل
تأسيسها خبصوص وال شك أن مدينة مراكش اليت حنن بصدد احلديث عنها عرفت زمخا كبريا منذ    

التقنيات املائية، اليت لعبت دورا كبريا يف توزيع املياه واستقرار اإلنسان ذا اال، إنه نظام أصيل 
اليت تعترب شبكة أو نظام من الستغالل املياه، ومن أوىل التقنيات اليت ظهرت مبراكش هي اخلطارة 

  .ى مسافات بعيدة دون تعرضه للتبخرالقنوات اليت تعمل على التحريك الباطين للماء، ونقله عل
حدد الشريف اإلدريسي مصدر مياه السقي الذي اعتمدته األراضي الفالحية ااورة للمدينة يف    

وماؤها الذي تسقى به البساتني مستخرج بصنعة هندسية حسنة، استخرج ذلك "آلية اخلطارة قائال 
 George : ن الباحثني أمثال، وقد استخلص جمموعة م252"عبيد اهللا بن يونس املهندس

colinوPaul pascon   وDeverdun Gaston  من نفس النص، أن دخول املهندس
، وبالتايل نفهم من إشارة اإلدريسي 253املذكور إىل مراكش مت يف زمن حكم علي بن يوسف املرابطي

جري احلادي عشر أن تقنية اخلطارة يعود استخدامها يف مراكش إىل الربع األخري من القرن اخلامس اهل
  . امليالدي

                                                             
  .43.، ص1957، طبعة الجزائر، نزھة المشتاق في اختراق اآلفاقالشریف اإلدریسي،  -252

253 - COLIN, G.S., La noria marocain, in Hespéris, Tome XIV, 1er trimestre, 1932, p.38.  
  - Pascon, P., Le Haouz de Marrakech, Rabat, 1977, Tome I, p.376. 
  - Deverdun, G., Marrakech des origines à 1912,Rabat ,1959, T 1, p.86. 
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وضح لنا عدد يليس لدينا حبث أثري  وخبصوص عدد أو استمرارية هذا الشكل من التقنيات املائية   
اخلطارات اليت أنشأها املرابطون واليت أنشأها املوحدون والسعديون، هذه املسألة ال ميكن احلسم فيها 

فالعديد منها . ارا لعمليات الصيانة والتجديدبشكل كبري، لكون هذه اخلطارات تعرضت مرارا وتكر
وحىت إن أمكن القيام بالبحث األثري، فمن الصعب . جف، مبعىن أن هناك إشكالية االستمرارية

  .اللهم ما وثقته وأشارت إليه املصادر التارخيية ،حتديد تارخيها وأهم خصائصها
تتمثل يف ، وموعة من العوامل الطبيعيةيرجع ظهور وإجناح تقنية اخلطارة املراكشية إىل تظافر جم   

دور مورفولوجيا السطح والتكوين الباطين والبنيوي لقشرة األرض املكونة ال مراكش أو جمال 
احلوز املراكشي، إضافة إىل عامل املناخ ودور املوارد املائية السطحية واجلوفية يف تغذية السدمية املائية 

 .خلطارات مراكش 
ظرة عامة على خطارات القنوات اجلوفية داخل املدينة وضواحيها يعاين أن باطن إن من يلقي ن   

األرض املراكشي يكون صورة لشبكة عنكبوتية ذات اجتاهات خمتلفة متر حتت الدور واحلدائق منها ما 
يدخل إىل داخل احلاضرة من اجلنوب ومنها ما ينطلق عن العمق املراكشي وخيرج إىل الشمال، ومنها 

فهي جتري يف السهول الغربية . ري موازيا لألسوار الشرقية والغربية لسقي البساتني ااورةما جي
  .املتصلة جلبال األطلس الكبري نظرا خلصوصيات وضوابط وظروف طبيعية
  254مبيان تطور الفرشة املائية حبوز مراكش

  

                                                             
254 - http://www.eau-tensift.net/menu/nos-ressources-en-eau/eaux-souterraines.html?L=1  الموقع
:اااللكتروني لوكالة الحوض  المائي لتانسیفت  
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ل فترة زمنية قصرية ال يالحظ من خالل املبيان أن وترية التراجع كانت بشكل كبرية وقوية خال   
، بعدما 2004فقد اخنفض مستوى الفرشة املائية إىل أكثر من ثالثني مترا يف سنة  ،تتعدى الربع قرن

 طاراتوهذا التراجع اهلائل، أدى إىل تعطيل وموت جل اخل. متر 15أقل من  1980كان يف سنة 
البئر "ن من جر املاء املوجود يف السواقي الباطنية هلذه اخلطارات لن تتمك إنحيث . مبدينة مراكش

والسبب يف ذلك هو االستغالل الكبري للفرشة املائية ألجل . بسبب تغوره وتزايد عمق مياهه" األم
. أو بسبب تزايد الطلب على املاء بفعل التزايد السكاين الكبري وتوايل سنوات اجلفاف الري الفالحي،

سياحيا مهما على الصعيد الوطين، مما زاد يف حجم كما ال جيب أن ننسى أن املدينة أصبحت قطبا 
  .أضف إىل ذلك الزحف العمراين على جمال اخلطارات. 255الطلب على هذا املورد

 كنةساالاخلطارات اآلن باألزبال واألتربة والقاذورات، واستغل بعضها من طرف  ردمت أغلب   
تراثية وبيئية سلبية، حيث يساهم أوال يف هذا من طبيعة احلال له أبعاد . كقنوات لصرف املياه العادمة

  .تشويه املنظر العام للمجال وتلويثه، وتدمري هذا املوروث التارخيي ملدينة مراكش ثانيا
وإىل جانب اخلطارات شكلت السقايات واحدة من أهم املنشآت املائية اليت طبعت تاريخ العمارة    

متتلك نظاما متطورا لتوزيع املياه سيما تقنية السقاية  املائية مبراكش، وهذا دليل أن هذه األخرية كانت
 ،وماتاحليندرج ضمن النسيج احلضري للمدينة فهي تنتشر يف مواقع متعددة ك احيوي امرفق اليت تعترب

ت آهي اية شبكة من اآلليات واملنشوالسقاية   .وهناك بعض الدروب الزالت حتمل درب السقاية
من مصادر استخراجه الطبيعية مرورا  ءاء وجتعله قابال لالستهالك بداليت كانت تزود املدينة بامل

بالسواقي وجتميعه وختزينه يف الصهاريج وأخريا توزيعه على املدينة عرب قنوات وسواقي ليصل إىل 
  .السقاية نقطة االلتقاء بني املستهلك وهذا النتاج الطبيعي احليوي

يات يف عاصمتهم، كمنشآت معمارية ذات نفع عام من املرجح أن املرابطني استخدموا السقا   
، فإن 256يتجمع فيها املاء ويستقى منها، وإذا مل ترد يف املصادر املتداولة أية إشارة إىل هذه املسألة

اكتشاف بقايا مركب مائي مكون من خزان وثالث سقايات مبقربة من جامع ابن يوسف من جهة 
جمموعة سقايات قرب قصر احلجر يف بداية حكم عبد  وإشارة اإلدريسي من جهة ثانية إىل إنشاء

  .املومن املوحدي، ميكن اعتبارمها مؤشرين مقبولني على هذا الترجيح
                                                             
255 - Boujrouf, Said, Patrimoine hydraulique, patrimonialisation et valorisation touristique à 
Marrakech et région, in Regional Campus of International Excellence, Compobell, S.L.Murcia, 2012, 
p.258. 

الدول القسمة وحق : ، ضمن أعمال ندوة الماء المتملكآلیة توزیع المیاه بمراكش زمن حكم الموحدینمحمد رابطة الدین،  -256
  .140 -131. صص. 2002، 1نیة، طالتصرف في الحظ من الماء، المطبعة والوراقة الوط
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كانت مراكش  1912حبيث إىل حدود سنة وقد صمدت هذه املنشأة املائية لقرون من الزمن،    
إىل السقايات  ،وذج األصلي للسقايةسقاية تزود أحيائها باملاء بدء بالقبة املرابطية النم 89تتوفر على 
مث بعضا من السقايات العلوية  ،1921دجنرب  31يف عداد اآلثار املغربية منذ  صنفةالسعدية امل

 :أبرز مثال هلذه التقنية داخل املدينة العتيقة مبراكش ولعل .املنتشرة باملدينة
ي مت تشييده يف عهد السلطان السعدي تنتمي سقاية املواسني إىل امع الديين الذ: سقاية املواسني- 

ويتكون باإلضافة إليها من مسجد، ومحام وخزانة ومدرسة  ،1563و  1562عبد اهللا الغالب مابني 
تقع هذه السقاية مشال قاعة الوضوء التابعة ). املسيد(حتولت يف مرحلة متأخرة إىل مدرسة قرآنية 

متر عرضا وهي حتتوي  4.70متر طوال و  10.18للمسجد، وتتميز بتصميم مستطيل تبلغ مقاييسه 
  .شيدت ذا التصميم على منوذج سقاية علي بن يوسف املرابطي قدو ئية،على ثالثة أحواض ما

كان احلوض األوسط يستعمل كخزان للماء أما احلوضان اجلانبيان فكانا كمورد للدواب يف حني    
تزود باملاء عن طريق عني املواسني، وقد . أن السقاية كانت وما تزال خمصصة الستعمال اإلنسان

م كما يدل على ذلك 1867خضعت لترميمات يف عهد السلطان العلوي حممد بن عبد الرمحان سنة 
. بشرى فقد أجنز اإلقبال ما وعدا   وكوكب اد يف العال صعدا :بيت على إفريز داخل السقاية

ة سواء من حيث احلجم أو الزخرفة وهي النموذج وسقاية املواسني من أهم السقايات التارخيية باملدين
 .  املقتدى به بالنسبة للسقايات املتأخرة

أا قد أجنزت يف عهد املنشأة املائية يبدو من خالل الطابع املعماري هلذه ف سقاية شرب وشوفأما - 
من  ها العلويؤوقد أجنز جز. وهي تتكون من شرفة تضم حوضا مبنيا باحلجارة ،الدولة السعدية

خشب حيمل زخرفا وهي عبارة عن خلية حنل ويعلو جمموع هذه العناصر سقف مائل مغطى بالقرميد 
  .األخضر أما النقيشة املكتوبة باخلط األندلسي فتشبه نقيشة سقاية املواسني

واملالحظ أا مازالت حتافظ على زخرفتها املدهشة اليت تستهوي املارة خاصة السياح األجانب،    
ا تشكل استثناء باعتبارها السقاية الوحيدة اليت صمدت أمام االستهالك السليب لإلنسان، كما أ

يف الوقت الذي اندثرت فيه جل سقايات املدينة سيما .....وقسوة العوامل الطبيعية احلرارة، التبخر
عليها، و  ذات كثافة سكانية كبرية ينتج عنها تبذير املياه وعدم احلفاظ) حومات(اليت تقع يف أماكن 

  .رمبا هذا ما دفع باجلهات املسؤولة عن توزيع املياه داخل املدينة العتيقة بإقفاهلا وقطع تزويدها باملاء
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وبنفس القيمة اليت ذكرنا ا تقنييت اخلطارة والسقاية، ال ميكن أن نغفل منشأة أخرى، أال وهي    
املياه القادمة من اجلبل، وتنظيم توزيعها  الصهاريج اليت تعد أحواضا مائية الستقبال وجتميع وختزين

ويستفاد من اإلشارات الواردة من املصادر . على املدينة وحميطها، عرب سواق وقنوات خمصصة لذلك
أن العاصمة املوحدية كانت حماطة بشبكة من الصهاريج، ال نعرف . املتداولة خبصوص هذا اجلانب

إنشاء هذه التقنية هل يف زمن حكم املرابطني؟ أم  كما تضاربت اآلراء حول تاريخ. بالضبط عددها
املوحدين؟ بالرغم من وجود إشارات تارخيية تتحدث عن هذه التقنية وحضورها يف عهد الدولة 

وجلب ": املوحدية من بينها إشارة صاحب كتاب االستبصار حني حديثه عن مدينة مراكش قائال
يها وخارجها صهرجيني عظيمني كنا يف تلك املدة نعوم وبىن ف...اخلليفة اإلمام املياه من أودية درن 

  .257..."فيهما فال يكاد القوي منا يقطع الصهريج إال عن مشقة
جرد ألهم الصهاريج املوجودة باملدينة من خالل املصادر تقدمي يف هذا الصدد سنحاول    

  :رغم قلتها وجمملها، عنها حتدثتوالدراسات التارخيية اليت 
 :صهريج البقر  - أ

يقع يف اجلنوب الغريب ملدينة مراكش، ورمبا قد وهو  ،G. Deverdunعنه عند  إشارةوردت    
كون إحدى الربكتني اليت أمر عبد املومن الكومي حبفرها خارج مدينة مراكش لصاحل مريب املواشي ي

. 258مكعبمتر  33000 متر مربع، بسعة قد تصل إىل 13200يف املنطقة، وتبلغ مساحته حوايل 
ويتضح من خالل هذه  فاألمر غري حمسوم يف املصادر والدراسات التارخيية، إنشائهخيص مسألة فيما 

  .باملاءأنه يزود الضاحية اجلنوبية ملدينة مراكش  اإلشارة
 : صهاريج أكدال  - ب

يشري عبد الواحد املراكشي يف معرض حديثه عن املنشآت والتجهيزات واملرافق اليت شيدها    
 أتى حىت سار مث:"الكومي حيث قال بن علي ل فترة  اخلليفة عبد املومناملوحدون مبراكش خال

 من إليه اململكة حتتاج مما بشيء خمل غري القصور وترتيب والغراسة البناء يف وأخذ فرتهلا مراكش
تفيد هذه " .259إخافته جتب من وإخافة الرعية إىل والتحبب لالعد وبسط األمور وتدبري السياسة

                                                             
  .210- 209: ، ص1985، تحقیق الدكتور سعد زغلول عبد الحمید، الدار البیضاء، االستبصار مجھول - 257

258 - Deverdun, G, Inscriptions arabes de Marrakech, Rabat, 1956, pp.210-211. 

- Ibid, pp.196-198, 531-532.  

  . 108 .، ص1881دن، ی، مطبعة بریل،  ل تلخیص أخبار المغرب المعجب في، يالمراكشعبد الواحد  -259
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عتبار أن الدولة يف اعلى  ،لسقي الغرس واحلدائق ةهيزات املائية كانت حاضرة ال حمالاإلشارة أن التج
  .الشرب أوهذه التقنية لتدبري أمورها سواء يف الفالحة  إىلحاجة 

حبدائق أكدال فقد أشار " الغرسية"و" دار اهلناء" امن مجلة ما خلفه املوحدون باملدينة صهرجيو   
أحد خلفاء املوحدين تويف سنة "(الرشيد"وذكر عبد اهللا أكنسوس أن غرق : قائال"الناصري إىل ذلك 

وكان يقال هلا البحر : كان يف الربكة الكربى بدار اهلناء من أجدال اليوم، قال. )هـ غرقا640
األصغر ألن ملوك بين عبد املومن الذين أنشئوها كانوا يرسلون فيها الزوارق والفلك الصغار بقصد 

  ."260ة واهللا تعاىل أعلمالرتهة والفرج
 : صهريج مبقربة باب أغمات  - ت

ميكن أن تظهر  ال 261إىل وجود صهريج مرابطي مبقربة باب أغمات ،غاستون دوفردان  أشار   
الذي قال عنه " جنان الصاحلة"معامله للعيان إال من خالل الصور اجلوية، وموقع املقربة احلايل كان به 

ا هذا الباب هي بستان كبري من مجلة بساتني أجدال دار اخلالفة والصاحلة اليت أضيف إليه:"الناصري
ذا االسم إىل اآلن، وهو من إنشاء عبد املؤمن بن علي رمحه  اازال هذا البستان مشهورممبراكش، و

  .262"اهللا
  :ملنارةاصهريج   - ث

يتدرب بين هذا الصهريج يف عهد السلطان عبد املؤمن بن علي الكومي يف القرن الثاين عشر لكي    
فيه جنود املوحدين على السباحة وفنون القتال البحري، قبل التوجه إىل األندلس، أو االنتشار حلماية 

يشري أيضا  رهول االستبصا إلشارة اليت ذكرناها هناك ا. السواحل املغربية من هجمات األوروبيني
غرس حديقة مقابلة لقصره وهو ما اجلهة الغربية للمدينة يف اجتاه نفيس، بيف إىل أن عبد املومن قام 

   .العتقاد بأن األمر يتعلق حبديقة املنارة وصهرجيها الكبريليدفع 
  :وقد كانت لتقنية الصهاريج جمموعة من الوظائف واألدوار ميكن إمجاهلا فيما يلي   

  . تزويد املدينة باملاء الصاحل للشرب -
  .سقي األراضي الفالحية  -
  .ياه كاملساجد، احلمامات، السقايات تزويد املرافق العمومية بامل -

                                                             
منشورات وزارة  الدار البیضاء، ،مطبعة النجاح الجدیدة ،الناصريحمد أ، تحقیق 1الجزء ،اإلستقصاأحمد بن خالد الناصري، -260

 .221.ص ،2001،واالتصالاألوقاف 
261 -  Deverdun, G., Marrakech des origines.., op.cit., pp.538-536. 

  . 231 .، صالمصدر السابق، أحمد بن خالد الناصري -262
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 . لحيواناتتقدمي املاء الشروب ل -
الذي كان يتم فيه تدريب اجلنود وإعدادهم ) ملنارةاصهريج (خبصوص  وظيفة عسكرية -

 .للقتال
 ؛ إذرة يف تاريخ اتمع املغريبذتجاملائية الصهاريج تعترب من بني التقنيات املتقنية  جليا أنيتضح    
فبفضلها مت  ، الرفع من اقتصاد املدينة املغربية عامة ومراكش خاصة على املستوى الفالحيمهت يفسا

التحكم يف كمية كبرية من املوارد املائية وتزويد الدور والساكنة وكل املرافق اليت هلا نفع عام مبا 
السواقي ك حتتاجه من ماء، لكل هذه األسباب كان هلذه التقنية إىل جانب باقي التقنيات األخرى

اليت شيدها اإلنسان املغريب من أجل تلبية حاجاته إىل املاء، خصوصا يف املناطق  السدودواخلطارات و
دور هام يف جتميع املياه القادمة من جبال  ،اليت تتميز بالندرة واملناخ الشبه اجلاف كمدينة مراكش

  .واستعماهلا إما للشرب أو سقي البساتني واحلقول، األطلس الكبري
كما جند أيضا أن بعض الصهاريج استطاعت يف جوانب كثرية احملافظة على دورها التارخيي، وال    

يف الوقت الذي جند صهاريج أخرى اختفت بفعل التطور العمراين  ،زالت تعترب إرثا حضاريا مهما
نة واحلضاري للمدي دينواحلضاري ودمرت هذه املنشآت اليت تعترب من أهم مرتكزات التراث امل

  .املغربية واليت من املفروض  احلفاظ عليها 
مدينة مراكش تزخر بتراث حضاري مادي يعكس تارخيها على مدى قرون  إنومن نافلة القول    

خلت، ولعل تصنيفها ضمن التراث العاملي خري دليل على ذلك، كما أا أضحت قبلة للسياح من 
  .كل حدب وصوب

رف مفتشية املباين التارخيية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لكن رغم اهودات املبذولة من ط 
للحفاظ على هذا املوروث التارخيي  إال أنه  ال زالت جمموعة من املعامل األثرية يف حاجة إىل اإلصالح 

وهلذا وجب على اإلعالم أن يلعب دورا فعاال يف محاية تراث . والترميم لصوا من شبح االندثار
وتوليد حس  األطفال والشباب،خاصة ترمي إىل توعية ، وذلك عرب بث برامج تلفزية مدينة مراكش

، والعمل على يةؤسسات التعليماملتصميم مواد ومساقات يف إطار إىل جانب  .الفخر لديهم بتراثهم
مهة لمسابيان األبعاد االقتصادية حلفظ التراث املادي، وتشجيع الوسائل والطرائق الرمسية وغري الرمسية ل

  .يف نشأة جيل من الشباب الواعي بتراثه
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  الئحة المصادر والمراجع
  

  بالعربیة   
  
  

  ،األنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة ابن أبي زرع الفاسي

  .1973، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، فاس

  ،حسن  قیق، تحریف بمشاھیر الحضرة المراكشیةالسعادة األبدیة في التعابن المؤقت المراكشي

   .2002مراكش  ،1ججالب وأحمد متفكر، المطبعة والوراقة الوطنیة،

  ،1994بیروت،  7ج، حققھ الدكتور إحسان عباس،وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان . 

 ل ندوة الماء ، ضمن أعماآلیة توزیع المیاه بمراكش زمن حكم الموحدین محمد، رابطة الدین

، 1الدول القسمة وحق التصرف في الحظ من الماء، المطبعة والوراقة الوطنیة، ط: المتملك

  .140 - 131. ص ص. 2002

 المطبعة مراكش زمن حكم الموحدین جوانب من تاریخ المجال واإلنسان محمد، رابطة الدین ،

  .2008مراكش، ، 1والوراقة الوطنیة، ط

  ،1957، طبعة الجزائر، شتاق في اختراق اآلفاقنزھة المالشریف اإلدریسي.  

 المطبعة والوراقة مساجد مراكش عبر التاریخ من التأسیس إلى العھد العلوي، أحمد متفكر ،

  .م2010/ ھـ1431، 3الوطنیة مراكش، ط

 1985، تحقیق الدكتور سعد زغلول عبد الحمید، الدار البیضاء، االستبصار مجھول.  

 1881دن، ی، مطبعة بریل،  ل معجب في تلخیص أخبار المغربالي عبد الواحد، المراكش .  

  الدار  ،مطبعة النجاح الجدیدة حمد الناصري،أ، تح 1ج ،اإلستقصا أحمد بن خالد،الناصري

  .2001،واالتصالمنشورات وزارة األوقاف  البیضاء،

  ،قافیة، ، األردن، مجلة أقالمنا الثنقل التراث الثقافي والمعنوي وتحدیات العولمةھاني ھیاجنة ،

 . 5- 1. ص ص.08/01/2010
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اوالت املتكررة من أجل السيطرة عليه من بالرغم من كون املغرب استطاع أن يتغلب على احمل  
طرف الدول املسيحية على مسرية قرون عديدة، إال أنه سرعان ما دق ناقوس الدول االستعمارية 
  عليه خالل القرن التاسع عشر، حبيث تبنت ممارسة ضغوطات اعتمدت فيها على شىت الوسائل

عب املغرب مضامينها، فضال عن لشل حركة املخزن املغريب، بداية بعقد اتفاقيات مل يستو
األوضاع الداخلية اليت تشهدها البالد، حيث انتقل املغرب من سياسة العزلة واالحتراز إىل مرحلة 

وصوال إىل تقدمي تنازالت كانت من أهداف وحاجيات األقطار األوربية اليت . الضغوط والتكالب
كست  خالفاا على الوضع كانت تعاين من نزاعات سياسية وانقسامات دينية، حبيث انع

ظلت الدول  1844السياسي واالقتصاد الدويل يف عالقتها بالدول األخرى ، وإىل حدود سنة 
،حبيث مل جترأ دولة من .األوربية تترقب البلد املغريب من كل نافذة على أنه دولة ذو قوة عسكرية

  الحماية القنصلية الفرنسية بمغرب القرن
  التاسع عشر ـ دراسة إحصائية 

 
 

 سفیان حمومي

 طالب باحث في التاریخ
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الذين  1578ملخازن سنة هذه الدول على أن تتجرأ عليه منذ حتقيق انتصاره يف معركة وادي ا
حىت أصبح دولة منهوكة القوى طوال هذه املدة لتأيت معركة . ظل يعيش املغرب على أنغامها

  .اليت أبانت وكشفت النقاب عن ضعفه  1844إيسلي 
ارتبط املغرب مع الدول األوربية مبعاهدات وافق  وخالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر

  .ت الضغط والتهديد باستعمال أسلوب القوة عليها سالطني البالد حت
و من أخطرها ما تضمنته بنود منح حق احلماية القنصلية األمر الذي انبلج عنه انعكاسات على 

اليت كانت املوجه األساسي لتطور أحداث . واقع البالد من الناحية املالية واالقتصادية واالجتماعية
  .م 1912براثن احلماية الفرنسية سنة  البالد خالل القرن التاسع عشر وسقوطه يف

ونظر ملا حيتله القرن التاسع عشر يف تاريخ املغرب من أمهية، جاء البحث ليعاجل قضية مهمة جدا 
يف ظل هذه الفترة و حماولة إلقاء الضوء على بعض جوانبها وهي مشكلة احلماية القنصلية 

اليت شكلت اإلرهاصات األوىل اليت  1956كما عاجل فترة زمنية باخلصوص متتد من . الفرنسية
تنازل فيها املغرب لربيطانيا عن عدة امتيازات منها احلماية القنصلية بشكلها  الواسع، إىل حدود 

اليت مت فيها عقد مؤمتر مدريد من أجل النظر يف أحوال هذه القضية، وبالرغم من أمهية  1880
خيي اقتضى منا الرجوع إىل أحوال املالمسات إال أن املنهج التار. هذه الفترة يف دراستنا هذه 

السياسية مابني املغرب وفرنسا ملعرفة حيثيات العالقة املوجودة بينهما منذ بداية القرن التاسع عشر 
وما شاهدته هذه العالقة من حتوالت على مجيع اهلياكل واملستويات إبان الضغوطات املمارسة 

  .عليه
البحث الكشف عن منط العالقة ما بني املغرب وفرنسا مربزين ويف مساق املوضوع حاولنا يف هذا 

من خالل ذلك التكالب الفرنسي عليه، سياسيا وعسكريا سالكني يف ذلك التدرج من الظروف 
الداخلية اليت كانت حتيط باملغرب األقصى، إىل الظروف اخلارجية باعتباره حميطا مل يكن منعزال 

  ات ال متكافئة نتجت عنها مشكلة احلماية القنصليةعن اخلارج، الذي دخل معه يف معاهد
وجاء هذا البحث ملعاجلة إشكالية مركزية تتمثل يف فهم خصوصيات العالقة مابني املغرب وفرنسا 

لظاهرة احلماية إحصائية والقيام بدراسة . خالل القرن التاسع عشر، مابني اجلذور واالمتداد
  :حاولنا أن جنيب عن اإلشكالية التالية وانطالقا من كل هذا. الفرنسية القنصلية

افر كيف تتحدد العالقات املغربية الفرنسية خالل القرن التاسع عشر؟ هل هي عالقة تكامل أم تن
  ومن هم املغاربة الذين تبنوا هذه احلماية الفرنسية ؟ وكيف جاء االهتمام الفرنسي باملغرب؟ 
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 1-  االهتمام الفرنسي باملغرب يف بداية القرن التاسع عشر 
اتسمت العالقات ما بني املغرب وأوروبا خاصة االقتصادية والسياسية منها، بنوع من التوازن    

فلم يكن املغرب يشعر بأنه حمط أطماع القوى األوربية . والتكافؤ حىت أوائل القرن التاسع عشر
الغربية، وعلى رأسها  غري أن الوضع تغري يف بداية القرن التاسع عشر وذلك عندما أصبحت املدنية

فرنسا تقوم بوضع خطط مرسومة من أجل غزو جمموعة من الدول اإلسالمية، وهو األمر الذي 
، وذه الصورة مل يكن املغرب بعيدا عن تطور  263يتمثل يف احلملة النابليونية على مصر

أشده حول األحداث والنظرات االستعمارية الفرنسية لترابه، حبيث كان الصراع األورويب على 
وجه نابليون بونابرت رسالة إىل املارشال مريا قائد  1808ماي سنة  16ففي . 264املغرب

  :اجليوش الفرنسية يف إسبانيا خماطبا إياه بقوله 
أكلفكم بتعيني ويئة ضابط مهندس ذكي الذي سيذهب إىل سبتة ومنها إىل طنجة ليلتقي " 

أريده أن .رسالتنا مباشرة إىل سلطان املغرب  بقنصلنا هناك ويذهبا سويا إىل فاس حيث سيسلم
يتفاهم جيدا مع قنصلنا حول كيفية اختاذ اإلجراءات الضرورية والصاحلة حملو التأثري اإلجنليزي يف 
املغرب وأريد منه أن يسجل مالحظاته حول املدن ويعد لنا تقريرا حول وضعية احلصون الدفاعية، 

لك طبيعة السكان، وباختصار كل ما يهمنا يف امليدان وطبيعة امليدان والقوة العسكرية وكذ
يف سياق هذه الرسالة نالحظ أا جاءت من أجل أن تضع خريطة سكانية، . 265"العسكري 

مما يدل على النسق . وتقوم بدراسة التراب املغريب على خمتلف مستوياته خاصة العسكري منه
ستعمراته إن اقتضت الضرورة،  لكن سرعان الفكري اإلمربيايل لنابليون بونابرت، بضم املغرب مل

أوهلما يتمثل يف األسلوب التهديدي املستعمل يف .ما باءت هذه البعثة بالفشل ألمرين اثنني 
ويعترب . 266الرسالة، وثانيهما تطور األحداث العسكرية اليت ستشهدها شبه اجلزيرة األيبريية

ق األوربية من أجل فرض كياا الوجودي على مؤمتر مدريد االنطالقة األوىل إلعادة ترتيب األورا
حيث مت النظر إىل .حوض البحر األبيض املتوسط يف منافستها الشرسة حول مراميها االقتصادية 

والذي . بلدان مشال إفريقيا مرآة للشرق خاصة البلد األول الذي سقط يف يد السيطرة الفرنسية

                                                             
  . 15 ص،2000، المطبعة الملكیة، الرباط،) 1912 – 1844(  بالمغرب العسكریة اإلصالحات ،بھیجة  وسیم 263
 11، ص 2007، إفریقیا الشرق، المغرب،   1912 – 1832صورة المغرب في الكتابات الفرنسیة : مكر الصورةبوزویتة سمیر،   -264

. 175 ص، 2002 ،البیضاء الدار ،الجدیدة النجاح مطبعة ،الفرنسیة والثورة المغرب عبد الحفیظ، حمان - 265  
. 178 -177 ص صنفسھ،  - 266  
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فكانت كل من اجلزائر واملغرب يشكل . ل إفريقياولد العامل معه، نضج التجربة االستعمارية بشما
  267.مشروع مرآة لفرنسا

وكان هذا االحتالل أول سيف . لقد أدى احتالل اجلزائر إىل انقالب املوازين وتغري األوضاع 
هذا من جهة ومن  268.يدق يف قلب املغرب، وكان نذير بتوسع النفوذ الفرنسي يف هذا البلد

أقيمت جمموعة من الدراسات الفرنسية والتقارير  19 من القرن جهة آخرى، خالل النصف الثاين
هذا الكتاب الذي يقدم إحصائيات للسكان وتقريرات ". ملارتنيري" العسكرية ومنها كتاب

، 1907إىل 1852بتغطية طويلة من " فوانو"للماشية، باإلضافة إىل ما خلفه الضابط الفرنسي 
هكذا جاءت هذه . امت بنشر عدة تقارير حول املنطقةفضال عن جلنة إفريقيا الفرنسية اليت ق

املصادر االستعمارية حتمل يف هيئاا أفكارا مسبقة عن املغرب وشعبه، ودف إىل متهيد الطريق 
  269.للتوسع الفرنسي

وطموحه يف إدخاله   ههكذا نالحظ مدى االهتمام الفرنسي باملغرب ما بني الرؤية اإلمربيالية ل    
.1830عمارية، الذي  ذاق طعم حالوته إثر احتالله للجزائر سنة لشبكته االست  

 2 -أثر احتالل اجلزائر على طبيعة العالقات املغربية الفرنسية يف القرن التاسع عشر
إىل إعطاء بعد للعالقات املغربية الفرنسية، هذه  1830أدى الغزو الفرنسي للجزائر سنة   

من هذا الغزو ليس احتالل اجلزائر وإمنا عزل سلطة  األخرية اليت أرادت أن توضح أن اهلدف
واستدراكا على األمر فإن اهلدف احلقيقي من هذه احلملة هو .الدايات وتعويضها حبكومة جديدة 

  .ضم اجلزائر إىل ممتلكات اإلمرباطورية الفرنسية 
حركة انبعاث هكذا خلق احتالل اجلزائر ارتباكا يف النفوس وبلبلة يف األفكار متخض عن ظهور " 

" ويقظة يف البالد، كانت النواة األوىل واحلجرة األساسية للوطنية املغربية احلديثة   .جديدة
.270    

وبسقوط حكم األتراك، ووصول القوات الفرنسية إىل غرب اجلزائر، عزم أهل هذه املنطقة    
ة تلمسان، مث تال ذلك االحتماء بالسلطان املغريب وقدموا له البيعة عن طريق وفد ميثل سكان منطق

وصول بيعة القبائل األخرى لطلب محاية مناطقهم، وقاموا بتربير موقفهم حول الدخول يف طاعة 
                                                             

  .15 ص ، س.م، ...مكر الصورة بوزویتة سمیر ، -267
. 348 ص ، ، 3، الجزء 1981بیروت،   ، دار النھضة العربیة،العصور الحدیثة وھجوم االستعمار: المغرب الكبیرجالل یحیى،  - 268  
، مطبعة الجدیدة، الدارالبیضاء، الطبعة األولى، )1907_1873(الفرنسي االحتالل قبل الشرقي المغرب لشما ،عكاشة برحاب -  269
  .36_35 ص.ص,1989
 .43ص،  س.م، ...مكر الصورة بوزویتة سمیر،  -  270
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ورغم رفض علماء . 271السلطان وذلك بأن حضور اإلمام العثماين هو حضور امسي بالبلد فقط
وىل علي بن سليمان على فاس هذه البيعة وتردد السلطان إال أنه يف األخري قبل هذه البيعة، فعني امل

  .رأس هذه املنطقة 
قامت السلطات الفرنسية " وأمام هذا التكاتف االجتماعي ما بني السلطان املغريب وأهل تلمسان   

بأعمال إجرامية ما زال التاريخ يتحدث عنها وذلك أن كل مغريب وقع يف يد الفرنسيني يعدم بعد 
رنسية املغربية، وأمام قبول البيعة التلمسانية من طرف كبداية لتوتر العالقات الف  272هذا التعذيب

موالي عبد الرمحان بن هشام جاء الرد الفرنسي عبارة عن ضغوطات دبلوماسية، ترمجت بإرسال 
بعثة دمورين إليه أرسلها امللك لويس فيليب لتجديد روابط الوداد واستتباب األمن بني الدولتني، 

من الشهر  22وكان استقبال السلطان للمقيم يف .  ملكناس1832مارس سنة  15فوصلت يف 
ويف هذا السياق قامت فرنسا بسياسة أخرى ترتكز على منهج الترهيب . 273وهو يومئذ مبكناس

وأمام تصلب موقف موالي  274والترغيب، بإرسال بارجة حربية رست بطنجة ديدا للمغرب
ة من حدة املمارسة العسكرية من عبد الرمحان بن هشام من الضغوط الفرنسية، زادت هذه األخري

وذلك برتول اجليش الفرنسي بوهران سنة . أجل اختاذ السلطان ملوقف حمايد جتاه ما جيري باجلزائر
إما : حماوال ديد الوجود املغريب بتلمسان ومستغامن، ووضع السلطان أمام خيارين اثنني 1831

ه الضغوط الدبلوماسية شديدة هذ. 275املواجهة ضد الفرنسيني أو سحب جيشه من اجلزائر
اللهجة أبانت عن النية الفرنسية يف حماولتها إحداث مواجهة عسكرية مع املغرب، الشيء الذي 
أبصره وأدركه السلطان املغريب مما جعله ينسحب من تلمسان إثر لغة التهديد الدبلوماسية 

  .والعسكرية من جهة، والوضع الداخلي من جهة أخرى
توتر ما بني املغرب وفرنسا سرعان ما عادت إىل الواجهة بنهوض حركة ااهد لكن أسباب ال    

عبد القادر اجلزائري الذي عينه السلطان واعتربه خليفة له بعدما زوده بالعتاد العسكري وجزء من 
وملا اتصل بالسلطان "  276جيشه وااهدين من املغرب الشرقي والقبائل احمللية بغرب اجلزائر

الرمحان رمحه اهللا ما عليه احلاج عبد القادر من جهاد عدو الدين ومحاية بيضة املسلمني  املوىل عبد
                                                             

 .74ص ،1988، مطابع عكاظ،، ) 1845 1832(جذور اتحاد المغرب والجزائر بوزیان عمر،  -  271
 ،1912 سنة إلى لعزیزي العھد منذ المغرب ،الصیفیة الجامعة ،"والسیاسیة التاریخیة عواقبھا ،أسبابھا ،سليیا معركة" ،یوسف الركاب -  272

 . 298 ص الجزء الثاني،
 . 42ص ، س.م، ...مكر الصورة بوزویتة سمیر،  -  273
 . 73 ص س،.م ،... اإلصالحات ،بھیجة سیمو -  274
 .47ص ، س.م، ...مكر الصورة بوزویتة سمیر ، -  275
 فاس،  اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة مجلة ،"الكبیر المغرب وحدة تجاه والفرنسیین لألتراك سیاسیة-الجیو الحدود خلفیات "،أحمد العماري -  276

 . 185 ص ،1985 خاص عدد
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فصار .أعجبه حاله وحسنت مرتلته عنده ألنه رأى أنه قام بنصرة اإلسالم على حني ال ناصر له 
ويف نفس الوقت ظلت فرنسا تراقب  277"السلطان رمحه اهللا ميده باخليل والسالح واملال 

لطان على إثر مساعدته لألمري عبد القادر اجلزائري، وهو ما عرب عنه القنصل دونيون حتركات الس
  : بقوله 

من املؤكد أن محل عبد القادر للسالح ولد لدى املغاربة شعورا عربوا عنه بالتعاطف، كما "    
 أدى إىل تصاعد واضح لرتعة التعصب، فتسابق املسلمون على كل املستويات إىل أداء الواجب

وكانت بعض الشخصيات البارزة مثل أبناء . الذي يفرضه عليهم دينهم لإلسهام يف جناح اجلهاد
 278السلطان هي اليت كانت تتلقى خطابات األمري عبد القادر وتبعث إليه بأجوبة السلطان

ومبساعدة املقاومة اجلزائرية أصبحت فرص االصطدام كثرية ما بني املغرب وفرنسا خاصة وأن هذه 
ة زادت من شدة ممارستها، وصعدت ديدها باللجوء إىل القوة العسكرية وضرب املراسي األخري

وهو ما يتضح من خالل البعثة اليت وردت .املغربية إذا مل يقم السلطان حبياده لألمري عبد القادر
وهو آنذاك ) دوالرو(بقيادة السفري الكدونيل  1836يوليوز  28لدى موالي عبد الرمحان يف 

ة مكناس حمذرا السلطان من مساعدة األمري وطالبا منه أن يكف رعاياه عن االنضمام هلذا مبدين
األخري وإلزامهم احلياد وإال عليه املواجهة واللجوء للحرب ، وجاءت هذه احلملة حاملة لشروط 

  : سبعة منها 
ائر كما عليه أن مينع االعتراف باستيالء فرنسا على اجلزائر وان يلتزم احلياد يف أمور فرنسا واجلز   

اجلزائريني من االلتجاء للمغرب فضال عن مطالبته بإطالق سراح األسرى الفرنسيني ، وإال فإن 
   279فرنسا ستصبح عدوة له 

ذه الصورة وجد السلطان نفسه أمام ضغوط فرنسية قاسية ، فما كان عليه إال أن يربز    
مور إىل جمرى اهلدنة والسلم وهو ما أكده موقفه اإلجيايب من شروطهم ورغبته يف إعادة األ

من عبد اهللا املتوكل علي اهللا املعتصم باهللا أمري املؤمنني باملغرب : " السلطان يف رسالة جوابية بقوله 
إىل ...أيده اهللا عساكره وجنوده ): عبد الرمحان بن هشام ( األقصى الشريف العلوي احلسين 

نصيص أما بعد فقد وافق حضرتنا العليا باهللا كتابك وحيد عصره لويز فيليب عظيم جيش الفر
فنحن حبول اهللا , ...وعرفنا ما تضمنه خطابك ، وعلمنا ما أنتم عليه من رسوخ املودة واالعتقاد 

                                                             
 .299ص ،9، ج 2010، تحقیق محمد عثمان، دار الكتب العلمیة، طبعة ار دول المغرب األقصىاإلستقصا ألخبالناصري ابن خالد أحمد،  -  277
 .76 ص س،.م،... اإلصالحات ،بھیجة سیمو -  278
 .160 ص 5 ج، 1990، البیضاء الدار ،إدیال مطابع ، مكناس حاضرة أخبار بجمال  الناس أعالم إتحاف ،عبد الرحمان زیدان بنا -  279
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وإتباع سبيل املعهود، أكثر ...وقوته يف حسن الوفاء بالعهود واحملافظة على الشروط وفق ما تظنون
فكل من ورد إليالتنا، ...الذمام وأحق باحملافظة على األلفة وااللتئام مما تأملون، إذ حنن أوىل برعي 

ال يرى إال ذلك وزيادة عموما وخصوصا جنسكم فإنه أثر األجناس لدينا لقدمي عهده ووصلته 
ليسعوا يف األلفة ...واهتمامكم بإيالتنا التوجهون خلدمتنا من حاشيتكم إال أهل العقل والرزانة ...

 280...".وحيسنوا الوساطة بني الدولتني بني اإليالتني 
من هنا نرى بأن هذه الرسالة حتمل يف طياا خطابا سياسيا قائما على قبول السلطان املغريب        

للشروط الفرنسية وحماولة إعادة عالقة الود ما بني الدولتني، وذلك عن طريق جعل فرنسا تنتبه 
قد أعطت أكلها وفق ما " دوالرو"ل على أن سفارة هذا إن دل إمنا يد. جلذور العالقة وقدمها

أن حيافظ السلطان املغريب على حياده " دوالرو"أرادت فرنسا احلصول عليه ، وهكذا فرضت بعثة 
وبالرغم من هذا املوقف املغريب فإنه ظل حربا   1842.281جتاه املقاومة اجلزائرية إىل حدود 

ري ماديا ومعنويا مما جعل املوقف الفرنسي مل على ورق حبيث استمر السلطان يف مساعدة األم
األرض "ينحصر على حدود التهديد بل تطور بتعيني اجلنرال بيجو الذي قام مبمارسة سياسة 

، هذه العملية اليت أفقدت األمري عبد القادر وسائل املقاومة وأرغمته على التقهقر داخل "احملروقة
وره إىل مبدأ القوة يف حتقيق األهداف السياسية ، هذا التراب الذي تعرض بد282التراب املغريب

يبلغ عرضها  1843من طرف فرنسا اليت قامت باكتساحها ألراضي مغربية غرب تافنا سنة 
،وذلك رمبا ملا 283باحتالل ميناء الغزوات ومركز مغنية 1844كما قامت .كلم  60حوايل 

  . ى مدينة وجدةهلا من أمهية من حيث املوقع من أجل مراقبة األحداث على مستو
لكن النقطة اليت أفاضت الكأس على مسار توتر العالقات املغربية الفرنسية هي أن هذه املنطقة    

دون أن  1844يونيو 19أصبحت عرضة لنقمة اجليش الفرنسي، الذي اقتحمها ألول مرة يف 
وقد كان قرار  يواجه أدىن مقاومة خصوصا وأن العامل وقائد احمللة قد انسحبا إىل قصبة العيون،

احتالل وجدة يسعى لتأكيد رغبة فرنسا وتصميمها على حتقيق مشروعها اهلادف إىل عزل األمري 
  284.عبد القادر وفرض حدود جديدة مع املغرب 

                                                             
 . 161 ص نفسھ، -  280
 . 52ص ، س.م، ...مكر الصورة بوزویتة سمیر،  -  281
 .80ص س،.م،...اإلصالحات ،بھیجة سیمو -  282
مجلة كلیة األداب فاس، عدد خاص، ، "سیاسیة لألتراك و الفرنسیین تجاه وحدة المغرب الكبیر-خلفیات الحدود الجیو"العماري أحمد،  -  283
 . 189-188 ص ص ،1985
  176 ص ،1989، 1، مطبعة الجدیدة، الدار البیضاء، ط)1907-1873(رب الشرقي قبل االحتالل الفرنسي شمال المغبرحاب عكاشة ،  -  284
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ومما زاد الطني بلة هو استمرار فرنسا يف ضغوطها العسكرية وتوغلها باملغرب عن طريق محالت    
يوما قامت بقذف مدينتني مغربيتني أوهلما تتمثل  15ر، يف ظرفية تأديبية حسب تعبري دانييل شروت

  : يف 
  بقيادة األمري دوجوانفيل  1844غشت  9قصف مدينة طنجة يوم  -
وكانت  1844غشت   15ثانيهما قام األسطول الفرنسي برمي مدينة الصويرة بالقنابل يوم  -

أبعث إليك " بوجو الشاهد على ذلك بقوله ورسالة دوجوانفيل إىل .املقاومة املغربية قصرية املدى 
  285".مبائة و نيف من األسرى ألبني لك عنف توبيخنا للمغاربة 

هكذا نالحظ بأن األوساط االستعمارية الفرنسية استغلت األوضاع الداخلية للمغرب وما         
ت تفوقها فرضه الواجب الديين على السلطان املغريب من مساعدة لألمري اجلزائري ،كما استغل

العسكري من أجل فرض وجودها على احلزام املغريب مما أدى ذا األخري نتيجة املمارسات 
  . العسكرية إىل الدخول يف جماة مباشرة مع القوات الفرنسية 

  :ـ احلضور الفرنسي باملغرب3
 1866 تعترب اجلالية الفرنسية باملغرب أقل تواجدا وعددا مقارنة مع اجلالية االجنليزية سنة

تاجر، وتقهقر  31، سوى 1872خصوصا مبدينة طنجة ، فلم يكن مبدينة الدار البيضاء سنة 
من البالغني سنة  77، أما بطنجة فلم يتجاوز  عددهم 1885شخصا سنة  27عددهم إىل 
شخصا ، وكان  30، أما الصويرة وأسفي مل يكن يعيش ما إال اسر تشتمل على 1866

  . 1879286شخصا سنة  166ب ال يتعدى جمموع الفرنسيني باملغر
  ـ لوائح احملميني املغاربة الذين تبنو احلماية القنصلية الفرنسية 4

تعترب احلماية القنصلية من أهم األنظمة السياسية اليت ربطت املغرب مع الدول األوربية وأثرت عليه 
د الثالث من القرن التاسع وميكن اعتبار العق. سلبا، باعتبارها خطة سياسية جديدة للتدخل األجنيب

عشر االنطالقة احلقيقية ملباشرة هذه السياسية، واليت وصلت قمتها يف النصف الثاين من هذا 
وقد اعتمدت هذه الدول على جمموعة من الوسائل للوصول إىل مبتغاها، إما عن طريق . القرن

  الالمتكافئة، تفاقياتالقوة العسكرية وإما عن طريق األسلوب الدبلوماسي بعقد جمموعة من اال
كل هذا من أجل إضعاف الكيان املغريب، وجعله غري قادر على مواجهة مطالبه وإذا كانت هذه 
                                                             

، خالد بنصغیر، منشورات كلیة )1886-1844(المجتمع الحضاري و اإلمبریالیة في جنوب غرب المغرب : تجار الصویرةشروتر دانییل ،  -  285
 . 227- 226 ص ص ،1،1997األداب، الرباط، ط

  .1520س، ص .، م4، ج.1987المطبعة الملكیة، الرباط، طبعة )1894-1863(االستیطان و الحمایة بالمغرب وشعراء مصطفى ،ب -286
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ية، فمن االتفاقيات نصت على جمموعة من االمتيازات فإن أخطرها تكمن يف ظاهرة احلماية القنصل
  هم املغاربة الذين تبنو هذا النظام خالل القرن التاسع عشر؟

االنتماء الديني   تعريفهم  المحميين أسماء
  يهودي/مسلم

المدينة التي حصل فيها على   الدولة الحامية
  الحماية

عبد الرحمن بناني 
  سميرس

من فئة كبار 
الرحالة كان له 
مركزان تجاريان 

  287بمنشيستر

  ـــ  فرنسا  مسلم

محمد بن عبد القادر 
  بنيس

سافر إلى الخارج 
وكانت له تجارة 
نشيطة مع مدينة 

  288ليون

  ـــ  فرنسا  مسلم

  
  مردوخي أبي سرور

  
المولود  حوالي 

بقرية أقا،  1830
كان قد حج إلى 
فلسلطين ثم عاد 
إلى مسقط رأسه 

  1855289حوالي 

  
  يهودي

  
  فرنسا

  
  ـــ

محمد بن المدني 
  التازي

يعتبر من الزبائن 
الكبار لمدينة جنوة 

اإليطالية حيث 
انتقل إليها في 

1906290  

  ـــ  فرنسا  مسلم

يعتبرون من   حمد بن زيد برادةم
الزبائن الكبار 
لمدينة جنوة 
اإليطالية حيث 

  ـــ  فرنسا  مسلم

                                                             
  .315و 70، ص،1. ، ج1984الملكیة، الرباط،  ، المطبعة)1864-1863(االستیطان والحمایة بالمغرب ، مصطفى بوشعراء 287 
  .116و 75ص ص نفسھ ،  288 
  .89و 6ص ص  ،نفسھ  289 
  .312و 6، ص ص  س.، م1،ج...االستیطان و الحمایة، بوشعراء مصطفى 290 
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انتقل إليها سنة 
1906291  

علي بن الطيب 
  بناني

كان تاجرا بفاس 
مليونا  350ثروته 
  1930292سنة 

  ـــ  فرنسا  مسلم

كان تاجرا   العربي بنيس
ومستوردا 

  293للمنسوجات

  ـــ  فرنسا  مسلم

اجربالقيسارية ت  الطيب بناني
مفاتيح  8كان له 
مليون  70(بفاس 

فرنكا سنة 
1910(294  

    فرنسا  مسلم

تاجر بالقيسارية   محمد بنونة
ومن كبار 

مستوردي النسيج 
شركاء  7وكان له 

 200وثروته فاقت 
مليون فرنكا سنة 

1927295  

  ـــ  فرنسا  مسلم

عبد  296الحاج
  السالم الوزاني

  ـــ  فرنسا  مسلم  ـــ

 محمد بن العربي
  امقشد

كان كاتبا 
  297بالقنصلية

  طنجة  فرنسا  مسلم

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــسيدي محمد 

                                                             
  .313، ص نفسھ  291 
  .313 نفسھ ،ص  292 
  .313، ص نفسھ  293 
  .313، ص نفسھ  294 
  .313، ص  س.، م1،ج...االستیطان و الحمایة، بوشعراء مصطفى 295 
د كنبیب، المحمیون، دار أبي رقراق للطباعة و النشر، أنظر كذلك محم). 421-397-379(مذكور في نفس المصدر في صفحات عدیدة  296 

  .50، ص4أنظر كذلك جان لوي مییج ، المغرب و أوربا، ج.171، ص2011الرباط، 
  .571 ، ص2. ، ج1987الملكیة، الرباط،  ، المطبعة)1894-1863(االستیطان والحمایة بالمغرب ،  بوشعراء مصطفى 297 
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  الدرقاوي
أحمد بن عمر 

  الصغير
  طنجة  إسبانيا  مسلم  

 1853كان حوالي   موشي بنشيمول
ترجمانا 

بالمفوضية، وعنه 
ورد استثناء في 
التسوية المغربية 
الفرنسية لسنة 

كانت ... 1863
  298حمايته وراتية

  طنجة  فرنسا  يهودي

كان كاتبا وجاء   محمد المصوري
في رسالة 

سلطانية أنه كان 
ال يسعى إال في 

فساد بين 
  299الدولتين

  طنجة  فرنسا  مسلم

توفي قبل سنة   دابيط ازنكوط
1879300  

  طنجة  فرنسا  يهودي

أرملة محمد 
  المصوري

  طنجة  فرنسا  مسلمة  ـــ

ابنتا محمد 
  المصوري

  طنجة  فرنسا  مسلمتين  ـــ

قادر ابن عبد ال
  المصوري

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ

تاجر بمدينة   يهوذا الصائغ
  301طنجة

  طنجة  فرنسا  يهودي

                                                             
 2أنظر مصطفى بوشعراء، االستیطان و الحمایة بالمغرب ،الجزء . 26ص ،  القنصلیة بالمغربیة مشكلة الحما، عبد الوھاب بنمنصور 298 

  .619،ص 
  .26، ص س.م ،...مشكلة الحمایة ، عبد الوھاب بنمنصور 299 
  619ص  س، .، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 300 
  .619، ص نفسھ  301 
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حاييم بن إبراهيم 
  بنشيمول

كان ترجمانا 
وتاجرا ذا 

سماسرة وهو من 
  302أكبر المحميين

  طنجة  فرنسا  يهودي

ترجمان   دابيد بنشيمول
  303بالمفوضية

  طنجة  فرنسا  يهودي

كان صيدلي   شلومو بنشيمول
لمستشفى ا

الفرنسي 
  304بطنجة

  طنجة  فرنسا  يهودي

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  الهاشمي السوسي
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  الحاج قدور ولد حية

ربما هو العربي   العربي التطواني
  305البوتوي

  طنجة  فرنسا  مسلم

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  الحاج أحمد سعود
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  أحمد الشرقي

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  اريالمختار العم
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  عبد اهللا التوزاني
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  محمد ولد حدو

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  فريحة بنت اليسم
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  أحمد بن العياشي
  1طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  محمد ولد إدريس
سالمون بن 

  عسولين
  طنجة  فرنسا  يهودي  ـــ

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  عمرومحمد بن 
عبد السالم بن 

  سموط
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  أحمد الدكالي
                                                             

  .620، ص نفسھ  302 
  .620ص نفسھ ،  303 
  .620، ص نفسھ  304 
  .620، ص  س.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 305 
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ولد الحاج قاسك بن 
  محمد بوعود

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ

  
  محمد التوزاني

  
  ـــ

  
  مسلم

  
  فرنسا

  
  طنجة

محمد ولد التهامي 
  كرواس

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ

  جةطن  فرنسا  مسلم  ـــ  جلول
احميدة بن محمد بن 

  العربي
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ

  طنجة  فرنسا  مسلمة  ـــ  سارة بوطبول
  طنجة  فرنسا  مسلم  306كان كاتبا  عبد اهللا الدكالي
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  محمد السوسي
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  محمد سعيد
  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ  القائد القلعي

العياشي بن الحاج 
  مبارك

  طنجة  فرنسا  سلمم  ـــ

  طنجة  فرنسا  مسلمة  ـــ  فطوم بنت النونيو
  1882طنجة   فرنسا  يهودي  ـــ  شيمي مورينو

  1882طنجة   فرنسا  يهودية  ـــ  سلطانة أبي قايس
رئيس   محمد التمسماني

  307األعوان
  1885إلى  1879طنجة من   فرنسا  مسلم

حارس بنك طرانز   الحاج محمد مصباح
  308أطالنتيك

  1885إلى  1879جة من طن  فرنسا  مسلم

 1837كان سنة   عالل الدكالي
. كاتبا بالمفوضية
لكن يحتمل أن 
اسمه هو علي 

الدكالي الحسيني 

  طنجة  فرنسا  مسلم

                                                             
  .621ص ، س.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 306 
  . 55، ص4أنظر كذلك مییج، المغرب و أوربا، ج.621ص  س،.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 307 
  .621ص  س،.، م2،ج...مایةاالستیطان والحمصطفى،  بوشعراء 308 
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الذي كان كاتبا 
  1888309سنة 

 1888كان سنة   إسحاق كويهن
  310كاتبا

  طنجة  فرنسا  يهودي

محمد البقيوي 
  الطنجي

كان عونا التمس 
كذلك اإلنعام عليه 

حبسية  بحانوت
  311بطنجة

  طنجة  فرنسا  مسلم

كان عونا التمس   سالم الرغيف
كذلك اإلنعام 

بحانوت حبسية 
 1981سنة 

  312فاكريت له

  طنجة  فرنسا  يهودي

طلب كراء حانوت   عبد السالم أيوب
حبسية فوقع 

اإلنعام عليه بها 
  1891313سنة 

  طنجة  فرنسا  مسلم

الجياللي بن 
  بوشعيب الريفي

  طنجة  فرنسا  مسلم  ـــ

وهو محمي متنطع   بد السالم اباروديع
كانت عليه قبل 

ديون  1889سنة 
من قبل الناس 

لكنه كان . والدولة
معتديا في نونبر 

خرج إلى  1891
الشارع وبدأ يطلق 

  طنجة  فرنسا  مسلم

                                                             
  621ص  نفسھ ، 309 
  621ص  نفسھ ، 310 
  621ص  س،.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 311 
  621ص  نفسھ ، 312 
  622ص  نفسھ ، 313 
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النار فجرح 
أشخاصا وقتل 

آخرين ومنهم ولد 
أحمد غسال الذي 

صرع أمام 
  314داره

  طنجة  فرنسا  يهودي  315كان صحافيا  بينحاس الصايغ

 1862اتهم سنة   مناحيم ناهون
بأنه كان لديار 

المسلمين 
ويتعرض لنسائهم 
صحبة يهودي من 

تلمسان اسمه 
إسرائيل 

  316بنياشو

  تطوان  فرنسا  يهودي

 1866كان سنة   موسى أزوالي
  317ترجمانا

  تطوان  فرنسا  يهودي

كان كاتبا للوكيل   هالل بن ناهون
  318القنصلي

  تطوان  فرنسا  يهودي

  تطوان  فرنسا  يهودي  319كان ترجمانا  بنطوليلةموسى 

  تطوان  فرنسا  مسلم  ـــ  عبد الغفار خرخول
الحاج عبد القادر 

  الزكي الرباطي
  سال والرباط  فرنسا  مسلم  320كان كاتبا

يعقوب ابن سعيد 
  ابن الصائغ

  سال والرباط  فرنسا  يهودي  321كان ترجمانا

                                                             
  622ص  نفسھ ، 314 
  622ص  س،.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 315 
  .666، ص نفسھ  316 
  .666، ص نفسھ  317 
  .666، ص نفسھ  318 
  .666، ص نفسھ  319 
  .786، ص نفسھ  320 
  .786، ص نفسھ  321 
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  سال والرباط  فرنسا  مسلم  ـــ  محمد الداودي
  

  سال والرباط  فرنسا  مسلم  ـــ  322يب الجديليبوشع
عبد السالم 

  323القصري
  سال والرباط  فرنسا  مسلم  ـــ

الحاج عبد اهللا 
  اليوسفي

عون بدار الوكالة 
  1883324سنة 

  سال والرباط  فرنسا  مسلم

  سال والرباط  فرنسا  مسلم  ـــ  عبد العلي حسون
  سال والرباط  فرنسا  مسلم  ـــ  الطاهر السهلي

محميا سنة  كان  بوحبوط
وكان  1866

  325يسكن بالرباط

  سال والرباط  فرنسا  يهودي

محمد بن الشرقي 
  األودي

عون بالقنصلية 
  1887326سنة 

  سال والرباط  فرنسا  مسلم

 1891قتل سنة   إبراهيم أوحنا
بأحواز 

  327المدينة

  سال والرباط  فرنسا  يهودي

  سال والرباط  فرنسا  مسلم  ـــ  أحمد الغربي
ان كاتبا في ك  الشافعي بن الطيب

القوائم الفرنسية 
العامة حتى سنة 

1883328  

  الدار البيضاء  فرنسا  مسلم

ابن الطالب بن 
  محمد

كان عونا في 
القوائم الفرنسية 

  الدار البيضاء  فرنسا  مسلم

                                                             
  315،ص 1.،ج1961، المطبعة الملكیة، الرباط، العز و الصولة في معالم نظم الدولة، عبد الرحمان ابن زیدان  322
  .315ص نفسھ ،    323

  786، ص  س.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 324 
  .787، ص نفسھ  325 
  .787، ص فسھ ن 326 
  .787، ص نفسھ  327 
  .908، ص  س.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 328 
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العامة حتى سنة 
1833329  

الحاج محمد بن 
محمد الحبشي 
  الخليفي الحريزي

كان مستخدما في 
القوائم الفرنسية 

سنة العامة حتى 
1882330  

  الدار البيضاء  فرنسا  مسلم

  الدار البيضاء  فرنسا  مسلم  331كان مترجما  يوسف عميل
محمد ابن إبراهيم 

  الشلح
  الدار البيضاء  فرنسا  مسلم  ـــ

  الدار البيضاء  فرنسا  مسلم  332كان مستخدما  محمد بن حمادي

مستخدم بدار   علي بن أحمد
 1880القنصل من 

  1883333إلى 

  البيضاءالدار   فرنسا  مسلم

محمد بن عبد اهللا 
 الحباري الحبشي

  الحريزي

مستخدم بدار 
النائب القنصلي 

إلى  1881من 
1882334  

  الدار البيضاء  فرنسا  مسلم

 1893كان سنة   ابن الدهان
وسيط في بيع 
السالح على يد 

أوالد زارو 
المحميين 
اإلنجليزيين 

بالجديدة، ومنهم 
كانت تصله 

  الدار البيضاء  فرنسا  يهودي

                                                             
  .907، ص نفسھ  329 
  . 320، ص 1.أنظر كذلك عبدالرحمان ابن زیدان، العز و الصولة ،ج.907، ص  س.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 330 
  .907، ص  نفسھ  331 
  .907، ص نفسھ  332 
  .908، ص نفسھ  333 
  .908، ص س.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 334 
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األسحلة عن 
  335طريق طنجة

 1886كان سنة   ولد بنيس الفاسي
سمسارا أو محميا 

  336للقنصل فيريو

  الدار البيضاء  فرنسا  مسلم

  أزمور والجديدة  فرنسا  مسلم  ـــ  337محمد بن أحمد
  أزمور والجديدة  فرنسا  مسلم  ـــ  عبد اهللا بن محمد

النويني بن شمعون 
  بورجل

  أزمور والجديدة  فرنسا  مسلم  ـــ

  أزمور والجديدة  فرنسا  مسلم  338كاتب  عطي بن أمينةالم

  أزمور والجديدة  فرنسا  مسلم  339ترجمان  إبراهيم بيكو الزناتي

عون   مسعود بن قدور
  340وسمسار

  أزمور والجديدة  فرنسا  مسلم

  أزمور والجديدة  فرنسا  مسلم  ـــ  حكي الشلح
  أزمور والجديدة  فرنسا  يهودي  ـــ  الحزان دوايد كويهن

كان ترجمانا   بيكوهارون بن 
بالقنصلية 

  341اإلسبانية

  أزمور والجديدة  فرنسا  يهودي

  أزمور والجديدة  فرنسا  مسلم  ـــ  يوسف بن عدي
  أزمور والجديدة  فرنسا  يهودي  ـــ  نسيم بن شمعون
الحاج أحمد بن 

  المحجوب بن ناصر
كان كاتبا سنة 

لكنه  1882
سيصير 

  342سمسارا

  آسفي  فرنسا  مسلم

                                                             
  .24ص.5أنظر كذلك مییج، المغرب و أوربا، ج.908، ص س.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 335 
  .908، ص نفسھ  336 

   .320صس، .، م1ج،...العز و الصولة، عبد الرحمان ابن زیدان 337
  .1012، ص س.، م2،ج...االستیطان والحمایةفى، مصط بوشعراء 338 
  .1012، ص نفسھ  339 
  .1012، ص س.، م2،ج...االستیطان والحمایةمصطفى،  بوشعراء 340 
  .1012ص  نفسھ، ، 341 
  .1046: ، ص3. ، ج1988، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ...االستیطان والحمایة، مصطفى بوشعراء 342 
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 الحاج اليزيدي بن
  الحاج المسفيوي

كان كاتبا سنة 
1881 

  1882343و

  آسفي  فرنسا  مسلم

ترجمان  مساعد   سالومون عطية
 1880سنة 

  1881344و

  آسفي  فرنسا  مسلم

عبد القادر بن عبد 
  اهللا المراكشي

كان طباخا للوكيل 
القنصلي سنة 

1881345  

  آسفي  فرنسا  مسلم

  آسفي  فرنسا  يهودي  ـــ  مخلوف آوحيون
موالي التهامي بن 

  والي إدريسم
كان كاتبا بعد سنة 

ولعله  1882
" طالب"أصبح 

القنصلية لما غدا 
الحاج أحمد بن 

  346ناصر سمسارا

  آسفي  فرنسا  مسلم

الحاج حميد بن 
  عالل المصلوحي

كان عون سنة 
1880 

  1881347و

  آسفي  فرنسا  مسلم

كان كاتبا للقنصل   أحمد الكراوي
  وقد صار سمسارا

لمحمي 
  348برازيلي

  يآسف  فرنسا  مسلم

كان مستخدما عند   الفياللي
آالر ولم يرد بيان 

  349اسمه

  آسفي  فرنسا  مسلم
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  آسفي  فرنسا  يهودي  ـــ  هارون بوكدادة
  آسفي  فرنسا  يهودي  ـــ  إسحاق الليوي
  آسفي  فرنسا  يهودي  ـــ  نسيم الليوي

  آسفي  فرنسا  يهودي  ـــ  مردوخي ابن العيار
  آسفي  فرنسا  يهودي  ـــ  مردوخي الليوي

  آسفي  فرنسا  يهودي  ـــ  اللوز األربعة اإلخوة
 1890كان سنة   محمد جعادة

كاتبا قنصليا قبل 
  350أحمد الكراوي

  آسفي  فرنسا  مسلم

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  حاييم بن مساس
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  مردوخي افيالل

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  دابيد أوحنا
  يرةالصو  فرنسا  يهودية  ـــ  زوجته لونا
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  351إبراهيم قرقوز

ابن إبراهيم سالهون 
  وموشي

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ

ساوول كوهين 
  صوالل

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  مردوخي عطية
زوجة مردوخي 

  عطية
  الصويرة  فرنسا  يهودية  ـــ

ابنا مردوخي عطية 
  عزوز ويامنة

  الصويرة  فرنسا  انيهودي  ـــ

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  يعقوب المليح
زوجة يعقوب المليح 

  حسيبة
  الصويرة  فرنسا  يهودية  ـــ

ابنا يعقوب المليح 
  أبراهام وحاييم

  الصويرة  فرنسا  يهوديان  ـــ

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــالحزان ناهوشي 
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  بينطو
  الصويرة  فرنسا  يهودية  ـــ  زوجة موشي بينطو

ا موشي بينطو ابن
  يعقوب والعالية

  الصويرة  فرنسا  يهوديين  ـــ

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  إلياس بن سعدون
زوجة إلياس بن 
  سعدون مسعودة

  الصويرة  فرنسا  يهودية  ـــ

أبناء إلياس بن 
سلطانة : سعدون

  وزهرة ومسعود

  الصويرة  فرنسا  يهوديون  ـــ

كان ترجمانا   إبراهيم الليوي
  352انللدكتور تيفن

  الصويرة  فرنسا  يهودي

سميحة زوجة 
  إبراهيم الليوي

  الصويرة  فرنسا  يهودية  ـــ

أبناء إبراهيم 
ميشال : الليوي

ونحمان وسيميون 
  وسلطانة

  الصويرة  فرنسا  يهوديون  ـــ

عون ورد في   إبراهيم بن أحمد
 1880القوائم من 

  1883353إلى 

  الصويرة  فرنسا  مسلم

  الصويرة  سافرن  يهودي  354طباخ  يعقوب الليوي

الجياللي بن 
  الجياللي

  الصويرة  فرنسا  مسلم  ـــ

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  أبراهام بن شلوم
  الصويرة  فرنسا  مسلم  ـــ  ميمون بن الصحابي

خادم موشي   محمد بن أحمد
  355قرقور

  الصويرة  فرنسا  مسلم
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خادم سالومون   بلعيد العيساوي
  356قرقوز

  الصويرة  فرنسا  مسلم

ادم ساوول خ  دابيد عطية
  357كوهين صوالل

  الصويرة  فرنسا  يهودي

إسحاق بن يعيش 
  الليوي

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ

الحاج عمارة بن 
  الجياللي

مستخدم بالقنصلية 
  358منذ سنتين

  الصويرة  فرنسا  مسلم

يشوع بن سوسان 
  الليوي

ترجمان بالقنصلية 
إلى اللغة العبرانية 

  359سنة 14منذ 

  الصويرة  فرنسا  يهودي

د بن الركيك محم
  المسفيوي

كاتب بالقنصلية 
سنة حتى  15منذ 

 1892توفي قبل 
ونزعت منه الدار 
التي كان يسكن 
بها وأعطيت ألغا 

العسكر 
  360بالصويرة

  الصويرة  فرنسا  مسلم

عالل بن الحاج عبد 
  اهللا األقاوي

  الصويرة  فرنسا  مسلم  ـــ

ترجمان القنصلية   أبراهام قورياط
منذ سنة 

1880361  

  الصويرة  نسافر  يهودي

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  دابيد الشوراقي
  الصويرة  فرنسا   1869كان سنة   يوسف ديليبانتي
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ترجمانا 
  362بالقنصلية

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  إسحاق بن شالوم
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  الياهو حاشويل
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  عزاز حاشويل
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  عزاز بن فرايم
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  عزاز بن يعقوب
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  شالوم بن خلوف
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  شلومو أفرياط

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  يوسف الترجمان
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  موشي سويسة
  الصويرة  فرنسا  مسلم  ـــ  عمر الرجراجي

  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ  يوشع بن سوسان
مخلوف بن مسعود 

  بن موحو
  الصويرة  فرنسا  يهودي  ـــ

  
أحمد رزنة 
  التلمساني

  
 1893كان سنة 

مراسال وكان 
محميا لشقيق 
كونط دوبيني 
سفير فرنسا 
بطنجة، وكان 

نائب فرنسا يروم 
جعله وكيال سنة 

فرفض  1893
  363المخزن

  
  مسلم

  
  فرنسا

  
  مراكش

مطلع كان في   عمر المجاد
وكيال  20القرن 

بقنصل فرنسا 

  مراكش  فرنسا  مسلم
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بالصويرة وكان 
مالكا غنيا يتمتع 
بسمعة طيبة في 

  364المدينة
  1883مراكش   فرنسا  يهودي  ـــ  حاييم قرقوز
  مراكش  فرنسا  يهودي  ـــ  365موشي قرقوز

  مراكش  فرنسا  يهودي  ـــ  مخلوف أوحيون
  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  دابيد بن حجوط

  فاس  فرنسا  يهودية  ـــ  بن مارسيانوسعدية 
  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  االبن حاييم

الياهو بن شلومو 
  بن عمور

  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ

المخلوف ابن 
  المسلم

  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ

أب مخلوف ابن 
  المسلم

  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ

  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  يعقوب الليبي
  فاس  افرنس  يهودي  ـــ  شاويل بن شطريت
  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  ميمون بن ماما

  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  ميمون بن سوسان
  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  بنيامين بن زازون

  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  يمين كويهن
  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  الياهو بيطون

  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  مسعود أخ بيطون
  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  إسحاق بن ميمران

لحزان يعقوب بن ا
  هارون كويهن

  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ

الحبيب بن علي 
  الدسولي

كان كاتبا في 
القائمة العامة سنة 

  فاس  فرنسا  مسلم

                                                             
  .1135، ص نفسھ  364 

  .142أنظر محمد كنبیب، المحمیون، ص  365



اإلنسانيةريخ والعلوم في التا:مجلة ليكسوس  

178 
 

 
 

1883366  
  فاس  فرنسا  يهودي  ـــ  أسير الليبي
كان من يهود   أبي قاسيس

الجزائر كان 
سكيرا 
  367ومشاكسا

  فاس  فرنسا  يهودي

  
  التهامي بوجنان

  
 118كان سنة 

  368دمامستخ

  
  مسلم

  
  فرنسا

  
  فاس

الحاج علي بوطالب 
  الحشمي

الذي كان سنة 
ترجمانا  1885

لوكيل فرنسا 
  369بفاس

  فاس  فرنسا  مسلم

من يهود الجزائر   شلومو عطية
اغتيل بأحواز فاس 

وكان  1885سنة 
  370مرابيا

  فاس  فرنسا  مسلم

الحسن بن الطيب 
  الوزاني

المولود بفاس 
وكان  1865سنة 

من كبار 
  371المالكين

  فاس  فرنسا  مسلم

محمد ماني 
  الصنهاجي

كان من سراد 
الحديث بالحضرة 
الشريفة وأصبح 

هو وإخوانه 
  372محميين

  فاس  فرنسا  مسلم
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ميير بن موشي 
  كوهن

هجم على محتسب 
مكناس وأغلط له 
القول وسبه وسب 

أصحابه وكان 
المحتسب هو 

  373المختار بادو

  مكناس  فرنسا  يهودي

شامويل ابن 
  اللويري

  مكناس  فرنسا  يهودي  

  
حاولنا من خالل هدا العمل املتواضع أن نقف على بعض القضايا املتعلقة بالعالقات الدولية و 
املتمثلة باألساس يف عالقة الدولة الفرنسية باملغرب، هذه العالقة اليت يطغى عليها منط املد و اجلزر، 

ة، ككيان يستمد شخصيته و قوته من باعتبار األوىل دولة واقعية قائمة، حاولت اهليمنة على الثاني
إرثه التارخيي أكثر من حاضره و يعيش على أنغامه، و العلة يف ذلك ما شهده القرن التاسع عشر 
من حضارة أوربية بلغت ذروا على مجيع املستويات، فانتقلت من مرحلة التطور إىل مرحلة 

 وضعفا من الناحية اإلدارية و يف حني أن املغرب يف ظل هده الفترة ظل يعاين شلال. القيادة
 .املخزنية
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بقوة على مسرح الكثري من  األحداث اليت عرفها املغرب وساهم حاضرا لقد  كان  جبل العياشي 
أهم مسارات تاريخ املغرب خالل مجيع احلقب والعصور  ىشكل فعال يف  تكوين والتأثري علب

ويظهر ذلك جليا من  القرى اليت حتتضنها سفوحه الشمالية واجلنوبية واملتناثرة فوق الربا  بني 
ور ولعل قرية تاعرعارت خري شاهد على هذا احلض.شعابه باحتوائها ملآثر تارخيية ومعامل طبونيمية 

واملسالك  املؤدية إىل تافياللت وقصور  جاملتميز  والقوي لوجودها يف قلب اجلبل وقرا من الفجا
ويف هذا البحث املتواضع سنحاول قدر املستطاع العمل إلنارة زوايا مظلمة .اوطاط وأعايل ملوية

  ..التاريخ من تاريخ هذه القرية املنسية بني الشعاب رغم تارخيها ايد واملتجذر يف أعماق
وتناول .لقد اقتصرت الدراسات التارخيية احلديثة على دراسة حياة السالطني و األعالم التارخيية

وانصبت على دراسة املدن .اجلوانب االجتماعية واالقتصادية االت شاسعة خالل حقب طويلة 

 

  أنوار ساطعة على أركان دامسة من    
  .تاعرعارت المنسية تاريخ 

  .عدي الراضي         
  .باحث في التاریخ والتراث
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ا قويا يف جل وأحوزها ومت امها ل  املناطق النائية من املغرب العميق  رغم أا سجلت حضور
وإجابة على هذه املعضلة . األحداث والوقائع اليت عرفها املغرب خالل العصر الوسيط واحلديث 

املنهجية يف تاريخ املغرب ولتجاوز العقبات القائمة يف وجه املؤرخني ظهر البحث اهري 
ث يف اطار منحى جديد يف البح.يف شكل دراسات منوغرافية ).micro-histoir(التارخيي

بقناعة مفادها ان كتابة تاريخ مشويل ينطلق  من تناول )1(.التارخيي احمللي للوحدات اإلقليمية
وقد دشن هذا املنهج .وبعبارة أوضح ضرورة االنطالق من اجلزء اىل الكل.تاريخ الوحدات احمللية 

املغريب  يف الدراسات التارخيية منذ مطلع الستينات من القرن املاضي من قبل أحد أعالم الفكر
وغريها من " وايليغ"سوس العاملة "والعامل املغريب حممد املختار السوسي يف كتابه  خاملعاصر املؤر

وسريا على هذا النهج ارتأينا يف حبثنا البسيط التأريخ لقرية .املؤلفات النفيسة اليت خلفها رمحه اهللا
لفقهاء وأجداث العامة تاعرعارت اليت احتضنت  مقابرها رموس أجدادنا ورفات العلماء وا

والفكرة العامة واحملورية اليت ينبغي االنطالق منها أن تاريخ جبل العياشي ومشاهده من .وااهدين
وللبحث يف تاريخ اجلبل من الضروري البدء من  . وقائع وأحداث الينفصل عن القرية املعنية

ة تستوجبها املقاربة املونوغرافية تاعرعارت ألن قراءة  تاريخ البلدة ليس جمرد ضرورة علمية منهجي
  .املعتمدة يف هذا البحث وإمنا اعتبارها  جوهر األحداث نظرا لوجودها يف قلب اجلبل

تقع  بني شعاب جبل العياشي مبنابع واد ملوية على علو يناهز : التعريف بقرية تاعرعارت*
إقليم ميدلت وتنقسم إىل قيادة تونفيت ب "أكدمي"م فوق سطح البحر تنتمي إداريا جلماعة 2300

القسم العتيق من القرية استوطنته قبائل أيت عياش " أيت عياش" واد تيسار"شطرين يفصل بينهما 
 دعلى الضفة اليمىن للواد السالف الذكر وق"مندايور"منذ زمن بعيد والقسم الثاين يعرف ب

حلماية القرية من  "تكورت"م يف أطار نظام19استوطنتها قبائل أيت موسى وحدو أواخر القرن
هجومات أيت حيىي القبيلة الطاحمة الستحواذ على مراعي منابع ملوية وزيزانسجاما والعقدة العرفية 

أقا "الصيفية ب ياملنظمة للرعي بني أيت جرهور وأيت عياش تعرعارت حول االنتجاع بني املراع
ومع األسف الشديد   لرعاة تاعرعارت" أسامر ن الغمان"أليت جرهور والشتوية ب"ن تعرعارت

مت نسيان املعاهدة ووقع اخلالف وتغريت األجيال وكل طرف تشبث مبراعيه صيفا وشتاء وقد نتج 
هذا التحول يف العالقات اثر التحوالت السوسيواقتصادية وغلبت وحدة القصر على الوحدة القبلية  

لوية وزيز؛و تفصلها بعض القمم وتتواجد القرية املعنية بالبحث والدراسة حبدود مقسم املاء بني م .
فقط عن القرى واألصقاع الواقعة على السفوح اجلنوبية جلبل العياشي مبنابع زيزوتشكل قمة 
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مقسمات مائية بعد ذوبان الثلوج املتهاطلة شتاءا على هذه " بوعبان"وازرو"وماوضفود" افرح"
الشديدة حنو الشعاب لتصب  املرتفعات تتجه كميات منها حنو السفوح الشمالية عرب االحندارات

هذه  زوما ميي.يف روافد ملوية وأخرى حنو اجلهة اجلنوبية وتضاف إىل روافد زيز وبكميات متساوية
تدرارت املعروفة "القرية كوا حتتل النقطة العالية من سفوح العياشي أسفل أعلى قمة 

  .بفعل الثلوج اليت تسقط عليها بكثافة. الدائمة البياض "تكونت"ب
بتأمل أمساء القصور باألطلس الكبري الشرقي ؛مع القيام :تاعرعارت البحث يف أصل التسمية*

بدراسة تفكيكية ؛حتليلية وطوبونيمية جلذور التسمية نستنبط أا ختتزل يف حمددات رئيسية حتكمها 
أيت (ة وجند جل التسميات تعود يف أصلها ايل اسم قبيل.عوامل تارخيية؛ ؛جغرافية؛ طبيعية واثنيه

أو نسبة اىل ضريح .....)بوتغبالوت....تطيوين(أو مصدر مائي .....)علي ويكو؛ ايت يعقوب
أوموقع القصر بالنسبة للشمس حسب الشميس .....)زاوية سيدي محزة؛موش قالل(مشهور
أموكر؛ (أو انطالقا من موقعها بني األودية ......)تتسامرت؛ متا لو(والظليل

وأقدم نقطة ....)توغاش؛تاغيا(ا يف اخلوانق واملضايق والفجج اجلبليةوإما وجوده.....)تكرسيفت
ويالحظ أيضا أن بعض القصور تستمد امسها من الغطاء النبايت السائد ...)قصر أقدمي(عمرانية 

ذا تعين لفظة تاعرعارت؟و أي من  احملددات اكتسبت .بعد هذه التوطئة الوجيزة ما....).تزارين(
  القرية االسم؟

وإذا متعنا يف اللفظة ).توالت ؛ووال باألمازيغية(  رة تعرعارت هي  تأنيث  أمازيغي ألعر عاإن كلم
جندها  متداولة باالمسني األمازيغي والعريب باألطلس الكبري الشرقي والعرعار شجرة متوسطية 

 وهي أنواع كثرية منها.معمرة  من فصيلة السرويات دائمة االخضرار وذات األوراق املستدمية 
شبيه " الرب" جببل العياشي ومنها يصنع عصري دالعرعار ينتج حبات محراء شبيهة بالنبق وهو السائ

ويشكل هذا . بالعسل شديد املرارة ويعترب الدواء الفعال لعالج عدة أمراض خاصة الروماتيزم
ابرطال (النوع  مأوى أساسي لنوع لطيور سوداء اللون بريش أبيض حول العنق والصدر

تفرخ يف الصحراء حيث النخيل ومع بداية اخلريف بعد جين التمر وخلو األشجار ).  يغيةباألماز
من حباا؛ اجر هذه الطيور حنو األطلس الكبري الشرقي خاصة اىل غابات العياشي  بداية  فصل 

والصنف اآلخر يثمر حبوب صغرية خضراء ويسمي .الشتاء موسم نضج احلبات احلمراء للعرعار
رعاروالنوع الثالث املوجود باملنطقة  يتميز بأوراق حادة وشوكية على شكل سيوف حمليا بأع
املادة األساسية املستعملة قدميا لتنظيف " أودي ن الغمان""القطران" ومنه يستخرج"تاقا"يسمي 
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 ويتم حتضريه بإشعال هليب نار قوية ) أيديد باألمازيغية(القرب واألوعية املعدة جللب وختزين املياه  
كما يوظف القطران " تفريوت"على األغصان اخلضراء هلذه الشجرة يف أفران خاصة تعرف حملياب

ومن خالل قصيدة حملمد بن امحد بن ايب . حاليا يف األواين الفخارية دف أعطاء مذاق جيد للماء 
ية العياشية بكر العياشي جند بيتا يلخص  نوعية الغطاء النبايت السائد باأحوازالقرية احلاضنة للزاو

ونعلم إن احمليط واالرتفاع يؤثران على املناخ ومن مثة على ".-2- ا"وبكلمات أمازيغية معربة جد
الغطاء النبايت ويظهر التشجري متفاوت الكثافة بني القمم واملنحدرات املطلة يف الغالب على األودية 

مصاحل املياه والغابات فان م حسب معطيات 1500يف النقط اجلبلية املتوسطة العلو  البالغ حوال.
يضم جبل العياشي غابات كثيفة من .شجر العرعار ينمو بكثرة على هذا النوع من السفوح 

العرعار بكل أصنافه ويف العقود األخرية من القرن املاضي اضمحلت هذه الشجرة اىل درجة 
ري والقصور فقد كان املادة األساسية املعتمدة لسقف الق. االنقراض نتيجة عوامل بشرية 

باألطلس الكبري الشرقي والقبلة حيث كانت العديد من األضرحة واملساجد بسجلماسة مسقوفة 
والرواية الشفوية .    .بالعرعار ألن خشبه صلب ومقاوم للتأثريات املناخية من احلرارة والرطوبة

ن العرعار كبرية املتواترة   بني األجيال تؤكد بان املوقع الذي تأسست عليه القرية يضم دوحة م
احلجم يشكل ظلها الوارف لقاء و مرتل الظواعن واملسافرين من القوافل عرب الطريق الرابطة بني 
تادلة وسجلماسة مارا بالند وزاوية سيدي محزة   وكانت شجرة مقدسة حيترمها اجلميع اىل أن مت 

جة  عاصفة ثلجية دامت نتي كقطعها من طرف أحد الرعاة من جروان فكان مصري القبيلة  هوا هلال
وبإجراء معاينة ميدانية يتبني  . -3- وكان مصريهم اإلجالء من املنطقة.أربعني يوما بدون توقف

خال من الغابة وقليل التشجري؛باستثناء .أن اجلبل الذي تقع القرية يف سفحه أجرد صخري
رت راجع اىل هذه هلذا فان تسمية القرية بتعرعا. شجريات عرعار منتشرة بني الشعاب القريبة

والميكن بتاتا دراسة .الصنف من الغطاء الغابوي  الذي  يكسو سفوح العياشي املتوسطة االرتفاع
  .تاريخ قرية وبقعة من األصقاع باملنطقة مبعزل عن العياشي وتد من أوتاد املنابع واألار باملغرب

ابه مثل تاعرعارت ؛الند ؛ يرتبط تاريخ هذا اجلبل بالقرى املتواجدة بني شع:جبل العياشي *
تناوهلا للقبائل يف  واملصادر التارخيية تشري يف......؛تاوراوت.أفراسكو ؛ ايت يعثوب ؛تازروفت

إطار صراعها مع السلطة ومادام أن جل املؤرخني كتبوا تاريخ املغرب الوسيط واحلديث بني أسوار 
صن املتني للكثري من القبائل السيما البالطات السلطانية فان الكثري منهم يصف جبل العياشي باحل

واالسطوغرافية التقليدية غنية بعبارات تؤيد هذا .ايت يدراسن بكل فصائلها وجروان وغريهم
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كان يسمى قدميا واىل يومنا هذا .وتاريخ هذه القصور خيتزل تاريخ جبل العياشي . االستنباط
باألمازيغية "عاري وعياش"غري بويعرف عند ال.من طرف الساكنة احمللية للجبل " تدرارت "ب

هي اللفظة األمازيغية املرادفة للجبل " درار"وبالعودة اىل الطوبونيمية فان أ.وجبل العياشي بالعربية
" عاري " لكن الفصائل الصنهاجية تطلق كلمة.بالعربية الفصحى والدليل التسمية القدمية للجبل

حيث أن " عايل"أا مشتقة من العلو أي   اما" عاري"وبتمعن يف كلمة.على  الشاهق من اجلبال
واحتمال ثاين فالقمم الباسقة من اجلبال تكون عارية  .الكثري من القبائل الصنهاجية تنطق الالم راءا

بدون الغابات الكثيفة واألمجات املخيفة  نتيجة الربودة الشديدة اليت متيزها فتكون غري مالئمة لنمو 
هي التسمية الداخلية للجبل "تدرارت"فإذا كانت . نباتات  شوكيةاألشجار وتكون جماال مالئما ل

م عندما استقرت قبائل بين معقل العربية 16فان التسمية اخلارجية تعود يف بدايتها األوىل إىل القرن 
بينما كانت قبائل أيت . بزيز األوسط وكانت حتمي القوافل التجارية بني فاس وسجلماسة

وتظهر التسمية اجلديدة للجبل من خالل املصادر التارخيية .آلخر  يدراسن تغري عليها من حني
احلديثة عندما  حتديد اجلبل مبثابة احلد الفاصل بني العلويني والدالئيني بعد معركة القاعة حيث 
انربم الصلح بينهما على أن ماحازت الصحراء إىل جبل بين عياش فهو للموىل حممد ومادون ذلك 

وعممت التسمية اخلارجية  ةكما تذكر املصادر التارخيي-3-ألهل الدالء  إىل ناحية الغرب فهو
بدل الداخلية بعد تأسيس الزاوية احلمزاوية باملنطقة املنسوبة إىل ابن العامل الكبري والرحالة املشهور 

ونرجح كون اجلبل ينسب  اىل قبيلة ايت عياش اليت استوطنت سفوحه اجلنوبية .ابو سامل العياشي 
ومع مرور .  -4- كما ورد عند بعض الباحثني" تعياشت"وليس اىل.الية منذ عهود غابرةوالشم

الزمن غلبت التسمية الثانية على األوىل خصوصا مع جميء االستعمار الفرنسي الذي وضع اخلرائط 
الطبوغرافية للمغرب فتم تغيري الكثري من املعامل الطوبونيمية  وطمس الرموز الثقافية واهلوياتية 

وبالعودة إىل كتب الرحالت .  .لساكنة هلذا فان تعريب جغرافية املغرب إساءة لتاريخ البلدل
من منافذها تتسرب خيوطا  مضيئة عبارة عن بصيص من األشعة .سراجنا بني   أنفاق املاضي القامت

إذا فاإلشارات الواردة من خالهلا  .تنري أنفاق التاريخ البعيد لقرية تاعرعارت موضوع دراستنا 
استحسن استغالهلا سوف تساهم يف تبديد غياهب العتمة اجلامث حول ثنايا تاريخ جبل العياشي  

  .وكل القرى الواقعة بني سفوحه وتالل شعابه ؛ مبنابع ملوية وزيز
والغرو فقد كان رمز للحياة ملا  .اجلبل احلي بالعربية"  درن" يعرف األطلس الكبري  قدميا جببل

فهو فضاء املياه .التنضب وجداول مائية متدفقة بني شعابه وأار جارية  يزخر  به من عيون



اإلنسانيةريخ والعلوم في التا:مجلة ليكسوس  

185 
 

 
 

واخلريات والثروات ملا حيتويه من فواكه وأشجار مثمرة ومعادن نفيسة ويقصده  السكان كلما 
اشتدت األزمات الطبيعية من قحط ومسغبة؛ وبشرية من حروب وفنت فهو احلصن املتني خالل 

وجند تسميات السالسل اجلبلية األخرى قد اختفت . ة الفوضى والقالقلفترات انعدام األمن وسياد
رغم أا أعالم  أصلية حتمل بني طياا رموز ثقافية ولسانية تشكل مفاتح أساسية حلل ألغاز تاريخ 

تعين الصخر " وتفزا"أفزا"وجند أن ".فزاز"فاألطلس املتوسط يعرف ب.املنسي" بالد تيموزغا"
وهو حتريف لفظي .أو اهلكار" اهلقار"األطلس الصغري يعرف حالياو .الشديد الصالبة 

واىل يومنا هذا جند أسراب من الغربان حتتل األجراف العالية .الغراب بالعربية " أهقار"لكلمة
والصخور الشاهقة للجبال املكونة من الصخور الكارستية البيئة املالئمة هلذا النوع من الطيور 

الواحات حيث وجود التمر الغذاء الرئيسي للغربان حيت خيتزن منها خاصة الواقعة على مشارف 
مقر امللكة "ألوراس"ويف اجلزائر جند جبال.كميات مهمة يف كهوف ومغارات اجلبال احملصنة

املائل اىل " البين"كلمة أمازيغية تعين  ".أوراس" للفظة هي واجلذر اللساين".يآ"األمازيغية
وهذه جممل  -5-.هلذه السالسل الشبيه لصنف من اخليول احلمرة؛لون الصخور املكونة 

ومت تغيري األلفاظ وقلب املعاين لألعالم املكانية سيما مع تطاول األزمان .التسميات املعروفة قدميا 
ونفس الوضع ينطبق على جبل العياشي والقرى .وتبدل األحوال والتركبة القبلية القاطنة للمجال

  .اليت حيتضنها بني فجاجه
من .أمام غياب املصادر وشحة املعلومات التارخيية حول املناطق النائية والبعيدة من املغرب العميق 

الواجب على الباحث احلاذق تسخري بذكاء وحزم كل اإلمكانيات املتاحة الستخراج املادة األولية 
الغبار عن  من مجيع اإلشارات املباشرة والغري املباشرة قصد إزاحة الستار وكشف النقاب ونفط

  .املاضي البعيد لقرى األعايل؛ مثل قرية تاعرعارت املعنية بالبحث والتنقيب
رغم وجود بعض املكتبات اخلاصة عند بعض العائالت الفقهية املتأصلة بالبلدة فاالستفادة منها أمر 

ب فالرواية الشفوية وبعض اإلشارات الناذرة بني دفة  بعض كتب املناق.مستحيل العتبارات عدة
إضافة إىل بعض األعالم من أمساء األضرحة واألمكنة وهي يف الغالب ذات دالالت .والتراجم 

وتشكل هذه األمساء رصيدا تارخييا ينبغي دراسته  بطرق علمية واعتماد مقاربات وأحدث .عيمقة
ه القواعد العلمية يف العلوم اإلنسانية من سيميولوجية واللسانيات لفك رموز وألغاز وطالسم هذ

وكل الشعاب والربا واملمرات باملنطقة تكترت ماض .املعلمات الطبونيمية اليت تعود إىل أزمنة غابرة
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تارخيي عريق؛ وختتزن بني ثنايا صخورها أحداثا لعبت أدوار حامسة يف تاريخ املغرب الوسيط 
  .واحلديث على أبعد تقدير

  :  تاريخ تاعرعارت من خالل األعالم *
رغم إن الترمجة التفيد يف شيء إال "  اوعريم" وبالعربية تعين كدية أو ربوة :تاوريرت ن وعريم*

" وتشرف على*" . تسيار"تقع على اجلهة اليمىن لواد.لتقريب معىن اللفظة لغري الناطقني األمازيغية
القرية اجلديدة بتعرعارت واليت استقرت ا أسر غادرت منازهلا القدمية بكل من " أغروض

ت عياش استجابة للتحوالت االجتماعية واالقتصادية الطارئة على كل قرى األطلس وأي" منديور"
فمن هو اوعريم؟تروي الرواية الشفوية أن وعريم كان قائدا لعبد املؤمن بن على . . الكبري الشرقي

وقد عثر من بني هذه األطالل على عدة أجزاء من .وحتتوي على بقايا عمران مندرس .الكومي
هذه شواهد تارخيية تؤ كد إن . جرية املستعملة قدميا لطحن احلبوب وإعداد الدقيقأألرحية ا حل

نسبة إىل  املطاحن  املائية  " تيسار"الذي يشرف عليه  يمسي الواد.  الربوة املعنية كان حصنا قدميا
اليدوية منها إال يف فترات احلروب واشتداد احلصار  لوال تستعم.-7-املوجودة بكثرة على ضفافه

األرحية احلجرية  نوحترص القبائل على متتني بناء خمازن احلبوب وإحضار الالزم والوافر م.
. لكل الطوارئ حيث تتوزع األدوار الرجل للحراسة وجلب املاء والنساء يئ املؤن ااستعداد

 ورن توبالعودة إىل أهم املصادر التارخيية اليت تناولت غزوات عبد املؤمن بن علي نقف على بوثيقا
يف غزوته الشهرية .يتسرب منها بصيص أمل يكاد يزكي املتداول بني األجيال عرب الرواية الشفوية  

كان خروجه من تينمل عن طريق اجلبل وهو ينتقل بني ).ه541- ه534(اليت امتدت سبع سنني
وخرج   تشافني بن علي يف أتباعه من .  اجلبال يف سعة من الفواكه لألكل واحلطب للدفء

فاخلطة العسكرية اللوجيستيكية املتبعة من قبل عبد املؤمن بن  -6-على طريق السهل  مراكش
على  إلخضاع اجلهات املغربية  ناجحة وسامهت إىل جانب ظروف أخرى يف تسهيل وتسريع 

وجعل من اجلبال منطلق ومسلك غزوته و ضمن األولويات يف عملياته .توحيد املغرب الكبري
لكثري من احلصون وصعوبة مسالكها  إلبعاد اخلصوم واألعداء  امللثمني من احلربية ؛ باحتوائها ل

وتذكر .والشك  أن األطلس الكبري قد نال نصيبه يف هذه الغزوة الطويلة املدى.القالع واملعاقل 
املعروف بالبيدق الرفيق املخلص والصديق  احلميم  "أبو علي الصنهاجي"املصادر التارخيية اليت ألفها 

ملؤمن بن علي مسجال األحداث والوقائع التارخيية لغزوات هذا األخري مشريا بأن اخلليفة جند لعبد ا
عمر بن ميمون وخرج لتازروفت ن ميلوان فقتلهم يف موضع يقال له تيفسرت وساق غنائهم 
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وبإجراء معاينة .- 7-ونساؤهم إىل تادلة وشفع أبو بكر بن اجلرب عند اخلليفة يف نسائهم ومل يبعن
دانية جند بقصر تازروفت والغري البعيد عن تاعرعارت بقايا حصن قدمي على قمة جبل بسفوح مي

ومبقاربة تقييد البيدق باسم هذه .العياشي يضم أطالل مبنية باحلجر والطني تعرف حمليا بعبد املومن
ل يتبني من خالل هذه اإلشارة إن جيوش اخلليفة املوحدي الذي اكتسح ك.املعلمة الطوبونيمية

لكن طول املدة وعدم معرفة الكاتب ألعالم األماكن . األصقاع املغربية قد وصلت إىل  املنطقة 
ومن احملتمل ان املقصود .بدقة جيعل الغموض يكتنف احلدود اجلغرافية للمناطق اليت يسجلها

قرى اليت بتازروفت ن ميلوان اليقتصر على القرية احلالية املتواجدة مبنابع زيز؛وامنا يشمل مجيع ال
وقد ورد يف نفس الكتاب بأن جيش املوحدين .حتتضنها السفوح اجلنوبية والشمالية جلبل العياشي

بينما دفع جريدة أخرى اىل تادلة  -10-قتل من صنهاجة وجراوة ألفا يف موضع يسمى بالعمري
وا منهم بن داوود اجلراوي وحممد بن تفاوت وسليمان بن تيزنكاط وقتل لعمر بن ميمون وعبدا هللا

وهل للمكان عالقة بقبيلة أيت نظري؛وكما هو معلوم فان أيب " .نظري"مخسمائة يف موضع يقال له
ه وهو الذي شفع للقبيلة 537وكيل املسعودي الويل املقدس عند القبيلة  قد وصل إىل زيز سنة 

ر بكوا قد تتفق املصاد. يف غزوته الطويلة  همن بطش جيوش عبد املؤمن بنعلي ألنه كان مرافق ل
ذكر أبو علي الصنهاجي بعد العودة من تدغا  - 8- -م12استقرت بأعايل زيز وغريس منذ القرن

وأسامرنايت اسنان ترك ا بن وطبيب مث منها راجعني ملوضع يقال تيزي نتلغمت مث منه إىل  
شارات ان واحلقائق التارخيية املستنبطة من هذه اإل. -9- موضع يقال له زيز وهو ليحيا بن حممد

اجليوش املوحدية قد وصلت اىل فحج ومسالك وقمم جبل العياشي  الذي حيتضن القرية املعنية 
 ثهلذا فالرواية الشفوية بعد متحيصها وإزالة التعميم املميز لفصوهلا صحيحة بدعم من األحدا

ن القرية املذكورة يف االسطوغرافية القدمية اليت تطرقت اىل غزوات املوحدين وهذا يفيدنا بكو
والغرو فاخلليفة من املمكن جدا أن يعني قائدا له . حاضرة يف الوقائع التارخيية منذ العصر املوحدي

باملنطقة حلساسيتها باعتبار جل القبائل اليت قتل فيها تلك األعداد بالرغم من املبالغة يف األرقام تبني 
يهية كون القبائل الصنهاجية  ومن املسلمات البد.بأا قاومت اجليوش املوحدية بقوة وعنف

أن تكون من  بوال ري.   املستقرة ذه الناحية من املغرب مبثابة العمود الفقري للدولة املرابطية
ورغم .املوحدين يف إبادة األعداء وقمع اخلصوم ببني  القبائل  اليت تعرضت لعملية التمييز أسلو

ن يكون شخصية خملصة لعبد املؤمن بن علي من املرجح أ.  أن املصادر مل تشري اىل اسم اوعريم
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ونفس النهج اعتمده يف مجيع األحناء املشمولة .للموحدين ةفخلفه باملنطقة إحدى بؤر التوتر املخيف
  .بالغزو املوحدي

يبدأ ..عبارة عن مروج ومراعي صيفية غنية بالعشب والكأل: شعبة تاعرعارت: أقا ن تعرعارت*
إىل حدود منتصف شتنرب حيث موسم الترحال حنو املراعي  وايشهر م الرعي فيها انطالقا من

والذاكرة اجلماعية بالقرية  حتتفظ  بروايات مهمة حول املاضي ايد هلذه البقعة اليت . ااألكثر دفئ
القاصدين هلا "أعطار"حتتضن يف القرون املاضية عددا من اخليام ؛وتستقطب العشرات من التجار

داوال بني الساكنة خاصة املالبس ووسائل الزينة للنساء مثل حمملني بالسلع األكثر ت
ويتم االحتفال بيوم العنصرة يف أجواء متألها .واحلناء وغريها من مواد التجميل) الكحل(تازولت

السعادة والفرح بإقامة رقصات أحيدوس وتنظيم الشعر؛واملناسبة تشكل فرصة للتعارف بني 
وحتتوي املنطقة على مقابر قدمية .شهر غشت تنعقد األعراس  وخالل.الشباب املقبلني على الزواج

وهذا يؤكد بأن املنطقة تعاقبت ".آلال مرزوقة"و"دسيدي وأعيا" تضم أجداث لعدة أولياء مثل
والميكن فهم تاريخ أقا نتعرعارت إال بعلم أخر . عليها هجرات بشرية ومكونات أثنية عرب التاريخ

  .زء منهيرتبط به ويشكل يف نفس الوقت ج
وبوفرة العشب اجليد .املكان املخصص لتنصيب اخليام  .تل السمن بالعربية :تداوت ن وودي*

األنعام وديانا من اللنب  بينما جيمع السمن يف أواين فخارية وخزفية أليام الشدة   عواملاء تدر ضر
اخلريات واعترافا ولكثرة  ماجيمع  منه مسي املكان بالسمن تيمنا ب.ملقاومة قساوة ومسغبة الشتاء

وشكل معلمة تارخيية مفيدة لتأريخ للقرية ملا حتتويه من معلومات وحقائق تارخيية .باجلميل للمكان 
نظرا لألمهية الرعوية .بإمكاا تسليط أضواء كاشفة على غياهب ا  لدجى املكتنف على املنطقة

االثنيات واالحتاديات القبلية  للمنطقة فقد كانت حمل الصراعات القبلية  وحمطة انتجاع الكثري من
واىل يومنا فبعض فصائل االحتادية تقطن .م 12مثل أيت يدراسن احلاضرة بقوة يف اال منذق

  .بسفوح العياشي
أحد األولياء املشهورين بالقرية واملبجلني من قبل .سيدي أحممد ن تعرعارت أو سيدي الشيخ*

واليت غريت .ان النقطة احلامسة يف تاريخ املغربهاجر إىل القرية بعد معركة بطن الروم.الساكنة
ويف .مسار تاريخ البالد حيث اندحار القوى الصنهاجية والقبائل املتحالفة حول السلطة الدالئية

نفس الوقت حسم السلطان الرشيد األمر فكان القضاء على الدالئيني املفتاح السحري املمهد  
ملا استوىل الرشيد على الزاوية .جهوية وإمارات حمليةلتوحيد املغرب بعد الصراع القوي بني قوى 
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أخرج من كان فيها من السكان وأجالهم عنها فرجع العلماء والطلبة والتجار إىل مساقط 
وقد جلأ العديد من العلماء .-- 10رؤوسهم وتفرقوا يف جبال األطلس وعلى ضفاف ملوية 

القبائل  املنضوية  حتت صفوفها حنو  ةوعود  هوالفقهاء إىل جبل العياشي حلصانة قصور سفوح
وقد استوطن بالقرية سيدي حممد املعروف سيدي الشيخ وقد اتفقت الرواية الشفوية .تاعرعارت 

بأنه أقسم  على البحث عن مكان تغيب فيه سلطة املخزن فوجد بالقرية هذا املبتغى وحتتفظ 
رفقة صديقه سيدي أمحد . هذا الويلالرواية الشفوية والذاكرة اجلماعية على عدة مناقب من سرية 

أبو الطيب أحد العلماء سليل زاوية سيدي الغازي بالريصاين الذي هاجر صحبة أخويه إىل الزاوية 
وبعد النكبة توجه إىل .الدالئية أيام إشعاعها العلمي والفكري والسياسي ليتوىل مهمة التدريس ا 

  .-11- قه سيدي الشيختاعرعارت  ودفن باملقربة القدمية إىل جانب رفي
معلمة تارخيية  بقرية  تاعرعارت وهي ساقية لتحويل كمية مهمة من املاء من ": تاركا ن الشيخ*"

وقد ارتبط .واد تيسار حنو مزرعة اجلهة الشرقية من شطر أيت عياش  وتقريب املياة إىل الساكنة
ومسيت بامسه إىل يومنا " حممد ن تعرعارت أو سيدي الشيخ"اسم الساقية بالويل الصاحل  سيدي 

هذا ألنه خطط بأسلوب هندسي رائع حتديد ارى املائي للساقية  يف موضع يستحيل حسب 
طبوغرافية اال ونسبة علو املكان إن متر عربه املياه اليت تتجه عادة حنو املنحدرات من السفوح 

. اه قريبا من املنازل بالقريةوبرباعة هندسية تبني ذكاء هذا الشيخ متكن من توصيل املي.والشعاب
وأهل تاعرعارت يعتربون حتويل جمرى املاء من املنحدر حنو العلو كرامة من كرمات الشيخ 

  .العديدة
وسيلة حربية ملنع العدو من الولوج  إىل احلصون حبفر .كلمة عربية وتعين اخلندق  العميق:احلفري*

وهذه املعلمة الطوبونيمية  الواقعة .عاقل املتينة متاريس إلعاقة واإلحالة  دون وصول الفرسان إىل امل
حتمل داللة تارخيية  فقد .القرية ااورة"ماسو"بغرب تاعرعارت يف الطريق املستوية املؤدية إىل

كانت الناحية الغربية للقرية اجلهة األكثر خطورة على احلصن منذ أقدم العصور باعتبارها املنفذ 
مما جعل الساكنة تعتمد حفريا دائما لضمان األمن .ك بباقي اجلهاتالوحيد للخيل  لوعورة املسال

  .واالستقرار بتعرعارت
" منيد"لفظة مندا أيور واألصل الغوي فيها .كلمة مركبة من كلمتني أمازيغيتني. مندايور*
و كانت . هبوطا"تيسار"وهي ربوة على الضفة اليمىن لواد .وتعين الربوة املقابلة للهالل".وايور"ن
القدمي ربوة مستوية باجلهة الغربية يتم مراقبة اهلالل من خالهلا من طرف أعيان وعلماء وفقهاء  يف
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م استقرت ا قبائل أيت موسى وحدو مع معاهدة احلماية 19وابتدءا من أواخر القرن.القرية
ثالثون  بإسكان حوايل.املوقعة بني أهل القرية والقبيلة ااورة بالسفح اجلنويب للعياشي" تكورت"

حماربا مستقرا حلماية أيت عياش  من غارات القبائل املهددة والطاحمة لالستيالء على املراعي املهمة 
  .املتواجدة شرق تاعرعارت واليت مت اإلشارة إليها سالفا

باللغة األمازيغية  لفظة من املعجم الرعوي  روأما زي.حظرية اجلرواين بالعربية": وكرا"ن " رأماز ي*"
وتعين .بالكلمات ذات مدلوالت كثرية واليت حتمل رموز ثقافية وأنتربولوجية وسوسيولوجية الغين

احلظرية املخصصة لألنعام من الغنم واملاعز يف سفح جبل مصنوعة من األحجار وبعض أغصان 
األشجار وفوقها اخليمة وكوخ للحراسة ينام فيه الراعي وحترصه كالب مدربة التكف عن النباح  

إحدى املراحل " رأماز ي"وقد كان  .نليل كلما أحست خبطر حمدق من البشر واحليواطوال ال
احلامسة يف النظام الرعوي إذ ارتبط ببداية تدجني احليوانات وانتقال البشرية حسب أمناط اإلنتاج 

ومن الترجال إىل بوادر .من املشاعة البدائية حنو الشكل األول للملكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج
  .ستقراراال

وهذه املعلمة املكانية تؤكد اإلشارات الواردة يف بعض املصادر التارخيية  أكرا وتعين اجلر واين
املشهورة بعد "زيان"جروان استقرت جببل العياشي ردحا من الزمن بعد معركة  "بكون قبيلة

  .لسالفة الذكرهروا من اإلبادة اجلماعية اليت استهدفتها من طرف املخزن بعد الواقعة احلربية ا
ومن نافلة القول فان التعريف مبعامل وأعالم القرى النائية  يف األعايل والشواهق من اجلبال جببل 

النائية واملعزولة بني الشعاب ؛مسألة أساسية ومادة خامة للتأريخ  رالعياشي وغريه من املد اش
ورية لتنمية املنطقة وهذه مقدمة ضر.. من أجل إنصافه يف املاضي واحلاضر. للمغرب العميق

واملزارات الطبيعية واجليولوجية اليت .التارخيية  ربتشجيع السياحة التارخيية وااليكولوجية؛بإبراز املآث
قمة العياشي املعروفة حمليا  توحبريا" مغارات جعفر"تزخر ا سفوح وقمم جبل العياشي مثل 

قائق تارخيية تشكل حلول علمية مع تشجيع البحث  والتنقيب األركولوجي لبلوغ ح". بتيجان"
وقد حاولنا يف هذه األوراق تقريب تاريخ .  للكثري من األلغاز املعتمة يف صريورة التاريخ املغريب 

ومبزج الرواية الشفوية بالشذرات القليلة اليت توقفنا عليها . قرية تاعرعارت من خالل أمساء األعالم
ويف غياب املادة املصدرية  اليت ميكن اعتمادها  .  على متون بعض كتب االسطوغرافية  التقليدية

الشك أن علم اآلثار  كمني بكشف النقاب عن  اجلوانب  املظلمة واملنسية من تاريخ القرية املعنية 
وال ندعي أننا بلغنا املراد وأصبنا .بالدراسة وغريها من القرى املتناثرة فوق الربا جببل العياشي
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أملنا  يف   شباب القرية من . إثارة االنتباه؛وتسجيل العناوين  ست باألسااهلدف وإمنا احملاولة كان
وإلقاء  .الطلبة واملهتمني للعمل على تنوير الزوايا املظلمة وتسليط األضواء على  اجلوانب القامتة 

ولكتابة تاريخ شامل جلبل .ومضات كاشفة حول الفترات املعتمة من تاريخ املنطقة املنسي واملهمل
املتواجدة  راشي ينبغي االنطالق من القيام  بدراسات تارخيية م  كل القرى والقصور واملد اشالعي

  .واليد يف اليد لتحقيق هذه الغاية النبيلة. بسفوحه الشمالية واجلنوبية على حد سواء
  :المصادر والمراجع

الل العصر خ يإسھام في دراسة المجتمع الو اح:مدغرة واد زیز.أحمد عبد اللوي علوي -1
  .الجزء األول .الحدیث
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  :ملخص
لدراسة تلك األسس واملنطلقات ورموز الثقافة احمللية الرببرية اليت تشكلت منها مدينة ترصد هذه ا

ترنانة وضواحيها حتت حكم بين يلول، ووصوال إىل التأثر والتأثري والتثاقف  احلاصل بعد اخلضوع 
 واكتسائها الطابع العريب اجلديد ولو شكليا يف مرحلة أولية من، والسليمانيني حلكم األدارسة

حناول نفض ،اعتناق الرببر الدين االسالمي ، فمن خالل كتابات الرحالة واملؤرخني واجلغرافيني 
كمادة أولية خام واالقتصادية  الغبار عن هذه املدينة من خالل ما قيل عن عمراا وحياا السياسية

ة لكثري من املتعدد واضطالعا تناهذا من جهة، ومن جهة أخرى نعتمد على  حبوثتنا امليدانية 
وهي  ، غوار الذاكرة الشفوية للساكنة اجلبلية والترنانية أالكتب واملصادر واملراجع و كذا سربنا 

أو تعبريا منها عن ختوفات ، اليت تكلّمت عن ترنانة وأساطريها يف عدة مناسبات حبا يف املعرفة 
  .متجد ماضيا خالدا يكاد أن ينسى ائيا 

  :الكلمات املفتاحية
  .،السليمانينيترنانة، بين يلّول، عبد اهللا الترناين جبالة،

 

 بن عبد المومن ابراھیم
جامعة  -قسم التاریخ –أستاذ مؤقت 

 أبي بكر بلقاید تلمسان
 

في عيون الرحالة  مدينة ترنانة
 والجغرافيين

)دراسة تاريخية(   
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Abstract: 
This study monitors the basics and the starting points and the symbols of berber local culture 
from which tarnana city and its suburbs were,were formed under  the rule of « beni illoul » 
and doun to the vulnerable and winning influence after submitting to the rule of idrissid and 
sulaymani . 

The men arab character in the initial and through writing of travelers and geoghraphse, we 
attempt to dust off highhight what has been said about this city and its architecture and 
economics and to a lesser extent its political career as a ram material in one hand and on the 
other hand, we rely on our field researches and multiple familiarity and knowledge of various 
sources and references and looking at the oral memory of djbala and tarnanas population, 
which told about tarnana and its legends on serval occasions thirsty for knowledge or their 
expression of their expression of their fears for the loss immortal past entered the stage of 
oblivion. 

Key words: 
Djebala, tarnana,bni yelloul,abd allah aternani,solaymani 

  :متهيد
تطرقت العديد من املصادر وكتب اجلغرافيني والرحالة والتراجم للمجاالت السياسية واحلضارية 
واملذهبية  حبواضر ومدن املغرب االسالمي بصفة عامة ومدن املغرب األوسط بصفة خاصة على 

وحراكها  املنوطة ا دوارهاأفتحدثت بإسهاب عن ...نة و قسنطينةغرار تلمسان و جباية و مازو
ما جيدر بنا لكن  و. عرب مر العصور واألزمنة ونقلت لنا تواريخ حكم امللوك و أيام الدول املتعاقبة

ن ذلك مل يكن ليتم لوال ذكر نواحيها وبواديها وأحوازها واملدن الصغرية القريبة منها أاالشارة اليه 
حداث من جهة امهت بشكل فعال ولعبت أدورا خطرية يف أكثر من مناسبة يف صنع األواليت س

  .خرىأوالتحكم يف اقتصاديات تلك احلواضر وحركات اهلجرة منها وإليها من جهة 
ن هذه املدن الثانوية واليت باتت مهمشة يف الدراسات التارخيية احلديثة كانت تتحكم يف أفبصفة  

عبور كانت تنمو فيها باملوازاة مع ذلك مؤسسات اقتصادية صغرية طرق التجارة ومسالك ال
تساهم يف املنتوج احمللي وتصدر منتوجاا للحواضر الكربى يف خمتلف أقطار املغرب كما تعترب 

فكار اجلديدة اليت عادة ما يتلقفها الرببر فيتبنوا ويدافعون مالذا ملختلف احلركات املذهبية واأل
واليت ، املدينة املنسية" ترنانة"قمنا بالتطرق ملوضوع عيين كهذا فتطرقنا ملدينة  لذلك. عنها حبماس

 احلديثة مل تنل حظها من الدراسةواليت  تكلم عنها اجلغرافيون والرحالة واملؤرخون يف عديد الكتب
 .وهناكإليها هنا السريعة  حسب علمنا يف أي مؤلف سوى بعض اإلشارات

  :واجلغرافيني العرب واملغاربة ترنانة يف كتب الرحالة -1
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والذي ذكرها يف الطريق يف كتابه املسالك  لعل أول من تكلم عن ترنانة هو اجلغرايف ابن حوقل
ومن صاع إىل جراوة أيب العيش، وبينها وبني البحر ستة .. :"فقال عنهاالرابط بني فاس واملسيلة 

مدينة عليها سور وأار مطردة وفواكه  ، وكانت عامرة آهلة مرحلة، ومنها إىل ترنانة)i(ميالأ
  .)ii("واسعة عظيمة وكروم جسيمة

وبني :".. يف كتابه نزهة املشتاق قائال عنها مث تكلم عنها بعد ذلك اجلغرايف الشهري اإلدريسي
جراوة والبحر ستة أميال وكانت عامرة، ومنها إىل ترنانة مرحلة وهي قلعة عليها حصن منيع وهلا 

  .)iii(.."مياه كثرية وهلا جنات وكروم سوق عامرة وا
نقال عن مومن بن يومر اهلواري وهو الذي ) ه487ت(مث يذكرها بعد ذلك أبو عبيد اهللا البكري

وبني مرسى ماسّني وترنانا عشرة أميال، وهي مدينة مسورة وهلا :".. ذكر ترنانة و املراسي  قائال
ندرومة مثانية اميال، ويسكن مدينة ترنانا فخذ  سوق ومسجد جامع وبساتني كثرية وبينها وبني

من بين دمر يسمون بين يلّول، وكان ا عبد اهللا الترنانِي بن إدريس بن حممد بن سليمان بن عبد 
اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم، وعلى ساحل ترنانا حصن تاونت، 

ط به البحر من ثالث جهات وله مرتقى وعر من ناحية حاأوهو حصن منيع يف جبل منيف قد 
مثد الشرق ال يطمع فيه أحد، ويرتله قبيل من الرببر يعرفون ببين منصور ويف جبال احلصن معدن األ

و بساتني وشجر كثري حيمل من زبيب تينه إىل ما يليه من النواحي وعلى هذا الساحل أيضا حصن 
  .)iv("أيب جنون وحصن كاربيوا

مدينة ترنانة، كانت مدينة كبرية : "قائال )م12/ه6ق(رها صاحب كتاب االستبصاركما يذك
مشهورة على ساحل البحر، وكانت حمطّا للسفن ومقصدا لقوافل سجلماسة وغريها، وكان 
سكّاا من قبائل الرببر ومطّغرة وهم أعدل من هناك من الرببر، وعلى هذا الساحل مدن كثرية قد 

  .)v(.."األزمان آهلة كثرية اخلصب، مثل مدينة تاحبريت خربت وكانت يف سالف
يف مؤلَّفه نزهة األنظار فأعاد نفس ) 1813ت(كما تطرق إليها املؤرخ التونسي حممد مقديش 

وبني جراوة والبحر ستة أميال وكانت عامرة، ومنها :".. النص الذي كتبه اإلدريسي حرفيا فقال
منيع وهلا سوق عامرة وا مياه كثرية وهلا جنات  إىل ترنانة مرحلة وهي قلعة عليها حصن

  .)vi(.."وكروم
  :ترنانة يف كتابات الغربيني -2
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ثنية و الشعوب الرببرية الفرنسي راسات اإليضا املؤرخ واخلبري بالدأومن بني الذين يذكرون ترنانة 
ث عن أهم فتحد ،والذي قام بعملية مسح شاملة لقبيلة اترارة  basset rené  روين باصي"

،فقد 1900اليت انتهت يف أفريل  مهمته اجلغرافية والتارخييةمدا العتيقة ومساجدها وعلمائها يف 
كما ذكر بعض املساجد ،حدى فروع  بين يلول إ" مِسيفةْ"ا تدخل ضمن أذكر ترنانة على 

ا ارتكز كم،واألحواش احمليطة ا وهو الذي استعان يف ذلك مبصادر كابن خلدون وابن حوقل 
أيضا على الدراسة اليت قامت ا اجلمعية األثرية واجلغرافية بوهران حول املنطقة ونشرا سنة 

1887)vii(ذا االسم ابن حوقل، هلا سوق،: "،فيقول عنها ر، وفواكه  هي مدينة عتيقة ذكرهاو
اين ابن رنبكثرة، وخضرة وروضات، كانت مسورة حبائط، كما كانت مركز إقامة عبد اهللا الت

يف وقت أشار البكري إىل اا تقع على عشرة اميال . ادريس ابن حممد ابن سليمان من نسب علي
حتتوي على سوق، مسجد جامع وعدد كثري من ) مدينة الغزوات حاليا= منّور(من مرسى ماسني

   .)viii("البساتني، كان يسكنها بنو يلّول فرع من قبيلة بين دمر
اليت كتبها الرحالة واجلغرافيون عن مدينة ترنانة وهي  الشائعة رافيةهذه هي تقريبا النصوص اجلغ

ن تعطينا دالئل وإشارات نستنبط منها جوانب مهمة من تاريخ هذه أا أالنصوص اليت من ش
  .املدينة

  :أصول الساكنة الترنانية عرب التاريخ -3
الغالب الذي كان خالل نصي البكري، نستطيع أن نكتشف وبسرعة النسيج االجتماعي  من

  .وا أيضا عبد اهللا الترناين ر،ا مسكونة من طرف بين يلّول فخذ من دمأ يقوليشكل ترنانة ف
ابن خلدون شرحا مفصال عن فروع قبيلة زناتة ويذكر بين يلّول من يف هذا الصدد يقدم لنا 

غرة، وهم من ية و مطّخوة مطاإكومية وهم املعروفون قدميا بططفورة : "وفروعهم قائال )ix(كومية
كما قدمنا وهم ثالثة بطون منها تفرعت شعوم وقبائلهم وهي ندرومة صغارة وبنو  نولد فات

ول مسيفة ورتيوة وهشبة يلّول فمن ندرومة مفوطة وحرسة ومردة ومصمانة ومراتة، ومن بين يلّ
ر ماين بن مصدور بن وهيوارة ووالغة، ومن صغارة ماتيلة وبنو حباسة ،وكان منهم النسابة املشهو

ة باملغرب األوسط لسيف البحر مريس بن نقوط هذا هو املعروف يف كتبهم، وكانت مواطن كومي
من ناحية أرشكول وتلمسان، وكان هلم كثرة موفورة وشوكة مرهوبة وصاروا من أعظم قبائل 
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عبد املؤمن املوحدين ملا ظاهروا املصامدة على أمر املهدي وكلمة توحيده، ورمبا كانوا رهط 
  .)x("صاحبه وخليفته

إذن فحسب نص ابن خلدون فبنو يلّول هم من بني الذين شكلوا كومية مع اخوم صغارة 
  :كثرية ولعل هذا يستوقفنا لكي نشرح بعض املفاهيم ومطغرة والفروع األخرى ومنهم أفخاذ

من العصر الوسيط، النعرف حتديدا مىت مسيت ذا االسم ،نعتقد أنه يف فترة متأخرة : جبالة
اصوهلم من زناتة وبالضبط من كومية اليت عرفت تغيريا يف االسم يف فترة متأخرة هي األخرى 

أن جبالة جاؤوا إىل املنطقة " كنال"،يرى الباحث " الترارس"فسميت بترارة وهي الكلمة اليت تعين 
 نعتقد أن هذا لكن ال،)xi(م790يف " ادريس"قبل دخول اإلسالم  حتت قيادة زعيمهم دريس 

االسم كان لشخصية بربرية يف األيام األوىل لإلسالم ببالد املغرب ، فرمبا تقديس جبالة إلدريس 
. األول وآل البيت جعلهم ينسبون أنفسهم هلذا االسم حىت ولو مل يكن هو نفسه ادريس العلوي

ى لكثرة كتاتيبها وقد عرفت جبالة يف فترة بالريف الصغري تيمنا ببالد الريف باملغرب األقص
تزعمت جبالة كونفيدرالية ترارة بقيادة سيدي عبد الرمحن اليعقويب سنة .)xii(ومساجدها وعلمائها

م وقاومت االسبان كما كانت يف عراك مستمر مع االتراك باملنطقة والذين أثقلوا كواهل 1548
 تتربعهي و .اليعقويب زاوية - ماتيلة - العيون - مسيفة: الرعية بالضرائب، وتنقسم إىل أربعة فروع

  . 2كلم 115على مساحة  حاليا
إحدى أهم وأقوى فروع بين يلول وهي القطب الروحي والعرقي لترنانة وضواحيها، ال : مسيفة

زالت حلد الساعة تسمى ذا االسم عمرت وهجرت عدة مرات عرب التاريخ، ذكرها ابن خلدون 
خرج أبو يعقوب من فاس :".. تلمسان فقالملا تعرض حلملة أيب يعقوب يوسف املريين على 

غازيا إىل تلمسان ومر بوجدة فهدم أسوارها وتغلب على مسيفة والزغاوة ) م1295(=ه695سنة
وانتهى إىل ندرومة ونازهلا أربعني يوما ورماها باملنجنيق ) أو الزغارة ضواحي بوطرق حاليا(=

ز علمي بامتياز خترج منها كبار العلماء عرفت أيضا على أا مرك )xiii("وضيق عليها وامتنعت عليه
من اجلزائر واملغرب األقصى خاصة يف الفترة العثمانية، ينتسب اليها العالمة عبد القادر البودخيلي 

، كانت فيها مساجد وأحواش وبيوتات 2012جانفي03البوتشيشي الذي تويف بتلمسان يوم 
رية بأن خترج من جامعها العتيق كبار قادة علم كثرية ، لعبت دورا كبريا يف فترة الثورة التحري

الثورة يف املنطقة و هي اليت ال زالت قائمة إىل يومنا هذا ، ولطاملا عرفت صراعا حادا مع نظريا 
ماتيلة فكان هلا قوة وسلطان منذ القدم فالروايات الشعبية تروي أن مسيفة كانوا يدخلون إىل 
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بون فال يتعرض هلم أحد، وأهايل ندرومة كانوا يتوسطون ماتيلة وبساتينها وجناا فيأكلون ويشر
ومسيفة لكي ميروا بتجارم إىل املغرب مقابل ) احلوانت وضواحيها حاليا(لليهود مع أعيان ماتيلة 

وال زالت العادات يف ندرومة حتتفظ يف ذاكرا بأن بين يلّول هم سادة كل من )xiv(دفع الفدية
  . )xv(قدممنذ ال ندرومة وامسريدة وترارة

إحدى فروع جبالة فهي ومسيفة السالفة الذكر  القبيلتان اللتان تنتشر فيهما مجوع بين : العيون
يلول وقصورهم ومصادر قوم، املصادر الشفوية يف جبالة تقول بان غالبية األعراق من العيون، 

لبة واملسافرون، وقد تفرقت يف جبالة اشتهرت العيون مبساجدها وتعليمها املميز وكثر ا الط
ويقال اا كانت حمطة هامة الستراحة قوافل التجارة وعابري السبيل خاصة بدشرة دار الناصر 
كما أن مداشر العيون كانت حماطة بأسوار وفيها أبواب كباب الدْشر مثال، والزال جامع العيون 

ي كانت تقام فيه صالة شاهدا على فترة تارخيية جد عريقة والذي كان يعترب اجلامع الوحيد الذ
  .اجلمعة من بني مجيع مساجد ومصليات فرع العيون

وهم الذين بنوا " زرارة"من فروع صغارة من كومية  كما ذكر ابن خلدون قومها يسمون : ماتيلة
مداشر وقرى ماتيلة  كاحلوانت واحلواطة وأوالد العباس وهي القرى املقابلة للبحر مبوقع جد 

تيلة دورا هاما يف تاريخ املنطقة خترج من كتاتيبها علماء وفقهاء كعائلة استرياتيجي لعبت ما
  .)xvi(منصوري وطالب

نسمة،تغري نسيجها االجتماعي 500حاليا احنصرت يف قرية صغرية ال يتجاوز عدد سكاا : ترنانة
  .خاصة زراعة الكروم واألشجار املثمرة/كثريا ومازالت حمافظة على طابعها الفالحي والزراعي

م قد بنوها قبل الفتح أأن بين يلول هم الذين بنوا مدينة ترنانة ونرجح إىل  هإذن ومما ال شك في
ألن اإلمارات الرببرية والزعامات احمللية كانت كثرية باملنطقة وعادة ما كانت تتحكم ، اإلسالمي

يز كثري من يف طرق التجارة وحركة القوافل ، ولعلنا جنهل كثريا عن تاريخ الرببر يف ظل حت
املؤرخني الغربيني حلضارة الرومان واملبالغة يف إشادم حبركة الرومنة، ولكن حسب رأي الدكتور 

ن الرومان والبيزنطيني اقتصروا يف بسط سيطرم أعبد احلميد حاجيات أنه إذا أخذنا بعني االعتبار 
والروم مبوريتانيا القيصرية على املوانئ واملدن احملصنة اليت كانت تتواجد فيها فئات األفارقة 

مازيغية يف املناطق اجلبلية على اخلصوص، ومنها تلمسان أوالطّنجية، فال يستبعد وجود مواقع 
 هو جبالة عرشولذلك فباعتبار أن .)xvii(، وندرومة اليت تقع يف سفح جبل تاجرة)أجادير( القدمية
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مدنا كثرية ودليل ذلك وجود عدد قد سكنها بنو يلول منذ القدم وبنوا فيها فمنطقة جبلية حمظة 
دار عبد اهللا، العري، امليار، :(هائل من مقابرهم، فكل املقابر تقريبا مسماة بامسهم هناك مثل مقابر

وهي كلها مقابر قدمية امتألت عن آخرها ، فال زال املثل الشعيب ..) زورانة، العيون، العجائجة
قدمهم يف املنطقة كما ننوه بأنه توجد  داللة على" ذاك الشيء من عهد بين يلّول"يقول 
ي بالقرب من دشرة أوالد الس" سيدي علي بن يلّول"تسمى باسم رجل صاحل امسه  )xviii(قويرة

طاليب، كحيلي، : من طرف ثالث عائالت هي) حمفل فنتازيا(=علي كانت تقام عليها وعدة
يلّول مبقربة امليار يعود لفترم خامتا قدميا يف مقربة بين  )xix(وقد وجد أحد أهايل املنطقة. مشماش

  .منذ سنوات لكننا لألسف مل نستطع الوصول إليها
ولكن صاحب االستبصار يذكر مطغرة أيضا من ساكنة ترنانة ويسكت يف نفس الوقت عن  بين 
يلول، فهو يكتفي بذكرهم على أم شعوب عادلة من الرببر وفقط، ورمبا كان ذلك ملعرفته 

هلا حكم وتاريخ يف املغرب األقصى يف سالف الزمن، فمطّغرة استقروا يف  مبطغرة كقبيلة كان
جبالة وأسسوا مع الفروع األخرى كومية وهذا ما يؤكده ابن خلدون عندما يقول أن مطغرة 

بعد ذلك ركد ريح مطغرة من بعد ذلك : "..اختلطوا يف فترة مخود شوكتهم بكومية فيقول عنهم
ياهلا واندرجوا يف عمال الرببر الغارمني هلذا العهد بتلول املغرب وافترق مجعهم وجرت عليهم أذ

وصحرائه، فمنهم ما بني فاس وتلمسان أمم يتصلون بكومية ويدخلون حلفهم، واندرجوا من لدن 
الدعوة املوحدية منهم ورياستهم لولد خليفة كان شيخهم على عهد املوحدين، وبىن هلم حصنا 

تاونت مبواطنهم على ساحل البحر مسي")xx (.  
وشعوب مطغرة حاليا تتضمن فروعا عدة يف امسريدة وجزءا من السواحلية ،وقد هاجر الكثري منها 
إىل جبالة واستقروا خاصة يف ضواحي ترنانة وذلك على فترات خمتلفة، فجاءوا من البخاتة، 

ورغم الرتاعات ولعل مجوع بين يلّول . اخل وملكوا األراضي واشتغلوا بالفالحة والزراعة..وآغرم
اليت كانت تنشب بينهم وبني إخوم املطغريني بعض الفترات فإم كانوا يشكلون بالنسبة 

ت (لندرومة السد احلامي والدرع الواقي فعنهم يقول احلسن الوزان املعروف بليون اإلفريقي
را لكوم ميكن أن يعترب السكان أنفسهم تقريبا أحرا:"وهو بصدد ذكر ندرومة ونواحيها ) م16ق

حتت محاية جريام اجلبليني، فامللك ال يستطيع أن حيصل على أي خراج من هذه املدينة ألن 
العمال الذين يوفدهم إليها إمنا يقبلهم السكان إذا رضوا عنهم، وإال رفضوهم وردوهم على 
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هم إىل أعقام ومع ذلك فإم يرسلون أحيانا إىل امللك هدية بسيطة ليتمكنوا من إدخال سلع
هذا اجلبل شاهق " ويقول عن جبل مطغرة وأقوامه اليت امتزجت مع بين يلول اخوم )xxi("تلمسان

جدا شديد الربودة لكنه كثري السكان، يقع على بعد ستة أميال من ندرومة، وسكانه أشداء لكنهم 
رومة فقراء إذ ال ينبت يف جباهلم حب غري الشعري، لكن فيه أيضا كثري من اخلروب وأهل ند

  .)xxii("متحالفون مع هؤالء اجلبليني يؤازر بعضهم بعضا ضد ملك تلمسان
فهذه النصوص توضح لنا القوة اليت كانت مشكلة يف جبالة خاصة بعد تداخل مجوع مطغرة معهم 
يف الفترة املوحدية، فقد شكلت تلك األحالف شوكة يف حلق ملوك بين زيان خاصة فيما خيض 

 كانت تثقل كواهل الرعية، فقبائل جبالة وحضر ندرومة  بالرغم من دفع الضرائب واجلزية اليت
املشاحنات اليت كانت بينها يف عدة فترات كانت ال زالت ناقمة على عرش بين زيان الذي أطاح 

  .حبكم بين عمومتهم وأسالفهم  املوحدين
  :التاريخ السياسي والعسكري لترنانة وضواحيها -4

ا سياسيا منذ القدم كما سبق وأن ذكرنا، فملوكها بين يلّول عرفت ترنانة وضواحيها حراك
األمازيغ املعروفني بقوم دخلوا اإلسالم يف أيامه األوىل وكانوا مع الفاحتني ، كما عرفوا 
مبحاربتهم حركات الردة، اليت كانت تظهر بني الرببر خاصة بعض القبائل يف املغرب األقصى، 

رة إخوة بين يلول والذين عرفوا بقوة شوكتهم ونشاطهم احلثيث ولقد أشار ابن خلدون إىل مطغ
،وقد انتقل كثري من أقوام بين يلّول إىل األندلس ومما ال شك فيه أنّ كثريين )xxiii(يف نشر اإلسالم

منهم قد بقي هناك، وخاصة وأن معظم الرببر الفاحتني ينحدرون من املناطق الشمالية للمغربني 
فحكام ترنانة من مسيفة الفرع األقوى لليلوليني ).اجلهة الشرقية(واألقصى )اجلهة الغربية( األوسط

أقاموا القصور والدور ووطدوا نظام حكمهم فحكموا املنطقة قبل دخول اإلسالم فكثري هي املقابر 
يف  )xxiv()بريين(=يف جبالة وضواحي ترنانة غري مقبلة وتارة غريبة الشكل مثل مقربة سيدي بريمي 

واليت وحسب الروايات الشفوية ألهايل املنطقة تعود لبين يلّول ما قبل " آوجيان"أعايل جبال 
االسالم والذين كانوا على الدين اليهودي، وعمروا تلك اجلبال والزالت أسامي القلعة، واحلوانت 

وتبقى هذه األقاويل جمرد كالم  )xxv(تعرب عن أسالفهم) يف جبال وجيان وطوماي( وبقايا منازهلم 
تظهر دالئل صحيحة أو نصوص صرحية تفيد بذلك، ورمبا علم اآلثار هو الوحيد الكفيل بسرب مامل 

  .أغوار تارخيهم
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من جهة أخرى توجد قصور بربرية تعود هلم اندثرت وبقيت فقط آثارها هنا وهناك ،واليت كانوا 
،الذي يروى أنه  يقومون ببنائها يف املراكز احلساسة واالستراتيجية على غرار قصر ملك بين يلّول

كان قريبا من منطقة باب تازة وبالضبط يف أرض بن محدون حاليا، كما يوجد هناك بئر كانوا 
 )xxvi(يشربون منها و تروي الروايات أيضا ام كانوا كثريي األموال واجلاه واخلريات والسالح
ناديق والذهب، فعديد هي مناطق جبالة اليت اكتشفت فيها الكنوز املكونة من احللي وص

ويقال أن الكرت األكرب الذي ال زال خمبئا .. زورانة، ترنانة، تيزاغني: كمناطق مثل) xxvii()اللّويز(
وحترسه اجلن موجود قرب احلجرة الطويلة يف مكان ليس ببعيد عن ضريح الرجل الصاحل سيدي 
 علي بن يلّول، والذي حاول الكثريون استخراجه خاصة أهل السوس من املغرب األقصى لكن

،فبالرغم من الكالم الكثري الذي قيل عنهم والذي حيتمل اخلطأ والصواب إال )xxviii(دون جدوى
  .أنه توجد عدة اشارات تدلّ على أم عمروا املنطقة وحكموها بقوة

حكم األدارسة ترنانة  بعد الفتوح اإلسالمية كما حكموا مناطق أخرى جماورة هلا كجراوة     
، وأرشكول )صربة(والعلويني ) مدينة يف السواحلية حاليا(تاونت و) مدينة يف امسريدة حاليا(
وتلمسان، وذلك يف عهد ادريس االول، وكذلك يف عهد ابنه ادريس الثاين، ) رجقون حاليا(

ولكن املصادر التارخيية ال  تروي عن حروب مع بين يلول إلدخاهلم يف كنف السلطة اجلديدة، 
يبته اليت كانت ) م790/ه173(خول ادريس اىل تلمسانفغالبية الروايات حتدثت عن طريقة د

كافية خلضوع حممد بن خزر املغراوي دون قتال و الذي أسرع ببيعة ادريس وطلب األمان هو 
ولكن ال بد من اإلشارة إىل انه  كان قد مر قبل ذلك  ) xxix(ومن معه من قبائل زناتة باإلمامة

أن اجلموع تعين اخوم وأقاليمهم وجريام فال مبطغرة ومجوعهم يف نفس السنة ،ومن املؤكد 
نستثين بين يلول إذن، مث إن ادريس أقام بتلمسان حوايل ثالث سنوات لتأمني حدوده الشرقية من 
خطر اخلوارج خاصة القادمة من تيهرت الرستمية، فالروايات تشري إذن إىل أن بين يلول كانوا 

ورات ولو كانت موجودة لتحدث عنها املؤرخون ضمن ممالك تلمسان، فأكيد مل يعرفوا أية ث
آنذاك، ومبا أن قبائل مغراوة وبين يفرن من أقوى القبائل قد أطاعتا وسلمت األمور إلدريس وهو 

ملا ال يكون بنو يلّول هم أيضا سلموا حبكم ادريس؟ ) م794/ه174(الذي أقام بتلمسان إىل غاية 
رجوع ادريس إىل تازة من تلمسان قد كلّل  بطاعة خاصة وأن ابن عذارى املراكشي أشار إىل أن 

، مث إننا  أشرنا ام )xxx(مجيع القبائل هناك والذي يضيف إىل أن اإلمارة كملت له يف تلك السنة
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كانوا من أوائل قبائل الرببر دخوال يف االسالم مث ملكانة آل البيت الكبرية عند الرببر الذين سئموا 
مث لو لقي ادريس معارضة أو مقاومة من مطغرة وبين يلّول ملا من جور وظلم حكام بين أمية، 

وصل إدريس يف نفس السنة إىل تلمسان قادما إليها من وليلي يف املغرب األقصى، ولكن هذا ال 
ينفي بوجود حروب باملنطقة أبدا سوآءا  يف هذه الفترة أو بعدها ولعلنا نستدل على ذلك بوجود 

رنانة ال زالت موجودة حلد الساعة تروي الروايات عن اا كانت مصنع قرية امسها حدادن تابعة لت
  .)xxxi(حدادة وذلك لصنع احلديد واملعادن االخرى واألسلحة من سيوف وحراب

بعد وفاة ادريس األول الذي يروي أهل التاريخ أنه قتل مسموما بزجاجة عطر من طرف     
م،بويع ابنه ادريس بعده سنة 792/ه175هارون الرشيد يف القصة املعروفة للشماخ سنة 

م والذي اختلفت األقاويل يف طريقة بيعته وطول فترا واليت ليس هنا جمال ذكرها 804/ه188
م تاريخ وفاته، فال نعرف أيضا من كان بترنانة كوايل عليها أو 828/ه213فقد حكم إىل غاية 

نطقة وذكرت فقط عبد اهللا حاكم هلا، فاملصادر سكتت عن ذكر حكام االدارسة األوائل بامل
الترناين بن ادريس بن حممد بن سليمان من السليمانيني، ونرجح إىل أن بين يلّول احلكام احملليني 
ظلوا حيكمون ترنانة إىل فترة متأخرة خاصة وأن الدولة اإلدريسية كانت ال تزال مترامية األطراف 

إذا علمنا أن األدارسة اعتمدوا حتاول توطيد حكمها وحتارب حركات الردة واخلوارج هذا 
الالّمركزية يف احلكم ، فحكومتها كسائر احلكومات اإلسالمية قضاة وإدارة، ولكن ختلفها حسب 
املؤرخ امليلي يف كوا حكومة ال مركزية فكل عامل من األدارسة أو العلويني يستقل بإدارة أعماله 

بذكر بذكر امسه يف السكة و  وجباية اخلراج ا وخوض احلروب وإمنا ميتاز اإلمام
وىلّ ادريس الثاين لبين عمومته من السليمانيني أقاليم املغرب األوسط، ويف تلك وقد   ،)xxxii(اخلطبة

الفترة عرفت ترنانة أرقى عصورها من مجيع النواحي ،وذلك حسب ما أوردت نصوص الرحالة 
ورد أي حاكم آخر من واجلغرافيني ولكنها تكلمت فقط عن فترة عبد اهللا الترناين ومل ت

السليمانيني، ونرى أا مل تذكر بعد ذلك ال هي وال حكامها بسبب األوضاع السياسة اليت تردت 
  .وتدهورت خاصت بعد ظهور الدولة الشيعية الفاطمية والصراعات اليت حدثت بعد ذلك

  :ترنانة على عهد السليمانيني -5
ليمان بن عبد اهللا الكامل بن حسن بن حسن بن ترك ادريس الثاين تلمسان وأحوازها حملمد بن س

بعد وفاته جببل وهران  ترك أبناء .علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم ، والذي استقر بعني احلوت 
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أمحد وعيسى وادريس وعلي وابراهيم واحلسن وعبيد اهللا وعبد اهللا ،فكانت : اقتسموا مملكته فترك
لده عيسى بن حممد، وتنس لولده ابراهيم بن تلمسان لولده ادريس بن حممد، وارشكول لو

، وكان بترنانا عبد اهللا ابن ادريس بن حممد بن سليمان، ولكن رواية التنسي وابن )xxxiii(حممد
خلدون ختتلف وعنهم نقل امليلي فيقولون ان ادريس كان جبراوة جنوب مليلة شرقي نكور، 

  .ية ،واهللا اعلموهي امرأة بربر)xxxiv(وتزوج ابن له امحدام بنت صاحل بن سعيد
من يتبادر إلينا السؤال التايل، ملاذا مسي عبد اهللا الترناين ذا اللقب؟ هل ألنه وليّ على ترنانة أم 
ألنه يكون قد تزوج زوجة ترنانية من بين يلّول كما فعل أخوه الذي تزوج أمحدام بنت صاحل أحد 

كثرية مع شيوخ القبائل وأعياا لتوطيد  زعماء املنطقة ؟ ومن املعروف أن عالقات املصاهرة كانت
  العالقة وبسط النفوذ؟

تثبت أو تنفي ما نريد قوله ،ولكن نرجح أن عبد اهللا حىت لو لقّب بالترناين  قوية ال منلك دالئل 
ألنه حكمها كما لقب أخوه عيسى باألرشكويل يكون قد تزوج من ترنانة امرأة من بين يلّول 

مبا  يكون قد ترك معها أوالدا ولكن ال نعلم اسامي أي أحد فيهم وال للهدف الذي ذكرناه ، ور
مصريهم ، ولكن ما نرجحه هو أن يكون عبد اهللا الترناين دفني ترنانة أو مسيفة القطب العرقي 

  :والديين ولكن يف مكان لسنا بعارفيه حتديدا، ذلك العتبارات حناول تبيينها كاآليت
م اليت حكمها السليمانيون بصفة عامة لترنانة وعبد اهللا الترناين بصفة ولعلنا نتساءل أيضا مدة احلك

خاصة، فلم حتدثنا النصوص اجلغرافية وال التارخيية عن ذلك رغم أمهية املدينة، ونرجع ذلك إىل 
حركة التدوين والكتابة  اليت كانت حمتشمة نوعا ما خصوصا   يف األيام األوىل للدولة اإلدريسية 

غالبية الرببر على تعلم مبادئ الدين الصحيح والفتاوى اجلديدة وانتظار ما هو قادم من  أمام اقبال
ورمبا . املشرق يف ظل عدم وجود علماء أكفاء ومفتني خاصة الضالعني يف اللغة العربية وعلومها

من دالئل ذلك استقبال ادريس األول لعدد ال بأس هائلة من الوافدين من احلجاز والذين عني 
  .)xxxv(ظمهم كقادة وأعوان لهمع

فال نعلم مىت ولد عبد اهللا ومىت تويف وفترة حكمه بالتحديد وماذا حدث بعده ومن كان قبله؟   
فبالرغم من أمهية مدينة ترنانة مل حيكى عنها الشيء الكثري، ورمبا ألن بين سليمان أنشأوا إمارات 

شاؤها استجابة لواقع البالد القومي ليست هلا صفة الدولة وال مقوماا األساسية ومل يكن ان
والتارخيي واجلغرايف، إال أننا نعتقد أن حكم عبد اهللا يف ترنانة يكون قد حكم مدة طويلة ما بني                 
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( ، فعيسى عمه الذي كان يف جراوة حكم إىل غاية )م920/ه310(إىل غاية ) م971/ه 290( 
ول ليست باملسافة  البعيدة إن هذا إن قسناها على وترنانة بالنظر اىل أرشك)  م976/ه295

ولكن ال زلنا ال نعلم اية إشعاع املدينة فجأة والذي سكتت املصادر عنه أيضا . ساحل البحر
والسؤال الذي يبقى مطروحا هو كيفية تعامل ترنانة وعبد اهللا الترناين مع الصراع العبيدي 

  األموي؟
بن ابراهيم بن عيسى بن حممد بن سليمان صاحب مدينة فاملصادر حتدثت مثال عن ادريس  

م يترجى وده وعطفه 928/ه316أرشكول والذي ابتدأ مبكاتبة الناصر لدين اهللا يف األندلس سنة 
ورضاه خمالفا بذلك وخارجا عن طاعة عبيد اهللا املهدي، وقد تعرض هلجوم عنيف من بين 

، فما يا )xxxvi(يه وقاطعوه ونبذوه واخفروه من ذمتهعمومته ملواالته األمويني يف االندلس فثاروا عل
ترى ما كان موقف ترنانة من ذلك التجاذب األموي العبيدي؟ وهو األمر الذي حيتاج إىل 

 .دراسات أدق وأعمق قد خنوض غمارها يف مستقبل األيام انشاء اهللا 
  :العمارة يف ترنانة -6

ع كل بالد املغرب الكبري تقريبا فال اختالفات تكتسي العمارة يف ترنانة بالطابع الرببري الذي يطب
وفوارق كبرية يف األشكال واألحجام بني البيوت الرببرية وحىت طرق تزيني البيوت وطالئها، وقد 

وصفها اجلغرافيون والرحالة واملؤرخون عرب مراحل خمتلفة يف التاريخ ومل حتدث تغيريات كبرية ا  
واليت تعين بالعربية املرتل أو املسكن، " آخام"يسمى عادة ب فاجلبلي أو الترناين يسكن يف مرتل

وتبىن غالبيتها يف مواقع دفاعية استراتيجية، أو يف مرتفعات ممددة أو مستطيلة، أو عادة يف مرتفع 
،ولكل مرتل أربعة أوجه، تبىن عادة بالطني )xxxvii(صخري بني وادين، أو مكان مفتوح للرؤية

، كما يبىن السقف باألخشاب  )xxxviii(رج  من اجلبال أو الوديانواحلجارة املتراصة الذي تستخ
القوية كشجر العرعار كما يعزز بالقصب مشدودا إىل بعضه البعض، وتفرش األرض بنفس مادة 
البناء مث حيصن الكلّ خبليط من الطني وروث البقر أو قشور البيض واحللزون ملنع تسرب املياه 

لديس، وال ترتفع املرتل عادة كثريا عن قامة رجل، وتأوي ،وعلى السطح عادة ما تنبت نباتات ا
يف الغالب هذه املساكن حىت احليوان األليفة من ماعز، وأغنام، ودواجن فوجودها يف املرتل هو 
مبثابة مدفئة طبيعية يف فصل الشتاء البارد، وامام هذه املساكن جند عادة وديان جتري او آبارا 

تاج املاء ليسقي حديقته أو بستانه الصغري الذي حيوي أشجارا مثمرة وذلك لطبيعة اإلنسان الذي حي
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أو نباتات وأعشاب لالستعمال اليومي، ونفس الشيء بالنسبة ملساجد ومصليات القرية فإا مبنية 
على نفس منوال املساكن إال أا عادة ما ختتلف عن األوىل بالبياض اليت تكسيه من 

  . )xxxix(اخلارج
  :امع بترنانةاملسجد اجل -1-6

مل تعطنا النصوص اجلغرافية بالتحديد تاريخ تأسيس املسجد اجلامع ولكن ذكرت انه كان موجودا 
يف فترة عبد الترناين أي يف أواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع للهجرة، ولكن نرجح أن 

إلسالم يف هذه املنطقة املسجد يكون قد ابتين بعد الفتوحات اإلسالمية بقليل بدليل خضوع الرببر ل
ولكن بدأ يتطور بناء هذا املسجد شيئا فشيئا حسب التطور  على شكل مصلى صغري،يف أول أيامه 

أي مسجد جامع والذي تقام فيه ) جبالة(العمراين لترنانة وكذا التزايد السكاين وال يوجد باملنطقة
و مسيفة والذي نعتقد اما قد بنيا صلوات اجلمعة واألعياد واملناسبات الدينية سوى جامع العيون أ

بعد مسجد ترنانة بفترة، وقد وجد أهل منطقة ترنانة مؤخرا جدارا ضخما أثناء عملية التوسعة 
سم ولكن 70متر وارتفاعه حوايل مترين كنا يبلغ مسكه حويل 13طوله حوايل 2014األخرية يف 

الشديد، ومل تصلنا حىت صور لألسف متت تغطيته من جديد والذي مل نتمكن من رؤيته لألسف 
رقم وهو حسب شهود عيان مبين بالطابية ) 03أنظر امللحق(واضحة عنه باستثناء واحدة فقط

وليس باألحجار على  شاكلة اجلدران الدفاعية احلربية كاليت هي موجودة يف مدينة املنصورة 
يف حميط املسجد اجلامع املرينية بتلمسان، وحنن نأمل أن تكون هناك مستقبال حفرية على الّأقل 

  .لكي تتضح االمور اكثر فأكثر عن تارخيه وتاريخ ترنانة
وقد أيضا وجد أحد أشخاص املنطقة يف مكان الترميمات قنديل صغري كان يستعمل يف اإلضاءة  

هو حاليا موجود مبتحف اخلط اإلسالمي وسط مدينة تلمسان والراجح أنه يعود إىل تلك 
 .)xl(الفترة

  :أو احلصنالسور  -2-6
إن النصوص اليت تعرضت لترنانة بالوصف تعطينا فكرة عن ترنانة املدينة القوية احملصنة فابن حوقل 

أما البكري " وهي قلعة عليها حصن منيع :"واالدريسي قال" مدينة عليها سور :"...قال عنها
هذه النصوص كلها ف" وبني مرسى ماسّني وترنانا عشرة أميال، وهي مدينة مسورة:"..  :"قال

تثبت املوقع اجلغرايف املميز لترنانة، كما تربز مدى أمهية املدينة كحاضرة شيدت عرب فترات وما 
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السور الذي أقيم عليها إال دليل على تربص األعداء ا خاصة العبيديني يف أواخر حكم 
ق والسراق السليمانيني هذا من جهة ومن جهة أخرى حلماية الساكنة من هجومات قطاع الطر

خاصة وهي املدينة املعروفة خبرياا وجناا واليت كانت حتتاج لرعاية وحراسة مستدمية، ويرى 
وحنن نعتقد أن السور يكون قد ابتين قبل  )xli(م7بعض الدارسني الفرنسيني أنه شيد يف القرن 

انية اليت دخول اإلسالم بفترة ولكن عزز فيما بعد يف عهد الدولة اإلدريسية وبعدها السليم
حكمت يف املغرب األوسط لنصف قرن آخر، خاصة وأا كانت مدينة فالحية جتارية بامتياز 
وهذا ما سنربزه يف احلياة االقتصادية للمدينة، وما جيب أن نشري إليه أيضا هو أن السور ظل باقيا 

رين والذين حاصروا إىل غاية الفترة الزيانية ولكنه يكون قد اار بفعل الضربات املتتالية لبين م
مدينة ندرومة لعدة مرات فكانت ترنانة وفرعها مسيفة يف القبيلة األوىل اليت تتصدى هلجمات بين 
مرين يف املنطقة احلدودية بعد وجدة ولعل ابن خلدون قد ذكر غري مرة عمليات اإلحراق والدمار 

الشهري لتلمسان  اليت كان يقوم ا بنو مرين بايعاز من أيب يعقوب يوسف قبيل حصاره
م،وحىت املصادر املختلفة اليت تناولت الصراع الزياين املريين مل تكن موضوعية 1307إىل1298

  )xlii(إىل حد كبري وذلك ما جعل كثريا من األحداث ختتفي من تلك املؤلفات
ا يف ولكن حىت تلك املصادر ال تصف ترنانة يف الفترة املرابطية أو املوحدية أو الزيانية كما وصفته

  :حكم بين سليمان بل ال نكاد جند هلا أثرا ونرجع ذلك لظروف
لعديد األحداث قد تكون سببا يف اندثار آثار االدارسة ) ه741ت(يؤرخ إبن أيب زرع الفاسي -

ه كان الوباء العظيم باملغرب واالندلس هلك فيه 344يف سنة: "والسليمانيني باملنطقة فهو يقول
  .)xliii("اصر لدين اهللا مدينة تلمسان من أرض العدوةأكثر اخللق وفيها ملك الن

ه كانت الرياح اهلائلة اليت هدمت املباين مبدينة تلمسان وأحوازها 485سنة:" ويقول أيضا -
   .)xliv("واقتلعت األشجار العظام ونظر الناس البهائم متر بني السماء واألرض، تعوذ باهللا من سخطه

ي اليت أخذت تدرجييا تأخذ مكان ترنانة ألن املرابطني بروز ندرومة يف الفترة املرابطية وه -
اختاروا تلك املدينة العتبارات عدة نعتقد أن الدمار الذي أصاب ترنانة من بينها ، مث أنه من 
الواضح أن بين يلّول قد أحكموا قبضتهم على املنطقة فأضحى احلكم حمليا بربريا خاصة وأم 

دها تقوت املنطقة يف ظل حكم املوحدين فترنانة بين يلول بع. جربوا حكما ليس من بين جلدم
كانت من بني املراكز واملدن الكومية بالرغم من أا أصبحت مدينة ثانوية مقارنة بندرومة وهنني 
ولكن هذا ال يعين أفول جنمها ائيا أما عن الفترة الزيانية فهي اليت تضررت فيها املنطقة أكثر نظرا 
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زياين الشرس والذي دام ملدة طويلة مل تعرف فيها مسيفة خصوصا وجبالة عموما للصراع املريين ال
سكينة، وعن اخلراب والدمار والرعب الذي زرعه بين مرين يف هذه الفترة يقول صاحب 

حىت نازل تلمسان فتحصن منه عثمان وقومه :" ..االستقصا عن محالت أيب يعقوب يوسف املريين
سف وضيق عليه ونصب عليه اانيق، وكان حصاره إياها من بأسوارها فحاصره السلطان يو

السنة املذكورة مث سار يف نواحيها ينسف اآلثار وخيرب القرى وحيطم الزروع، مث نزل بذراع 
الصابون من ناحيتها مث انتقل اىل تامت وحاصرها أربعني يوما وقطع أشجارها وأباد 

  .)xlv("خضرائها
ايل ندرومة وضواحيها للسلطان املريين من هول ما رأوا من ويقول عن حصار تلمسان وبيعة أه

تقدم لنا أن السلطان يوسف ملا رجع من حماصرة تلمسان سنة مثانني وتسعني :" محالت استرتاف 
وستمائة مر يف طريقه بوجدة فأنزل ا احلامية من بين عسكر إىل نظر أخيه األمري أيب بكر وأمره 

زيان ،فامتثل أبو بكر وأحل على النواحي بالغارات وإفساد السابلة  بشن الغارات على أعمال بين
،فضاق أهل ندرومة بذلك ذرعا وأوفدوا منهم على االمري أيب بكر يسألونه األمان هلم وملن 
ورائهم من قومهم على أن ميكنوه من قياد بلدهم ويدينوا بطاعة السلطان يوسف، فبذل هلم من 

المري أبو بكر مجاعة من أهل البلدين على أخيه السلطان يوسف، ذلك على أهل تاونت فأوفد ا
فقدموا عليه منتصف رجب من سنة مثان وتسعني فأدوا طاعتهم فقبلها ورغبوا إليه يف احلركة 
لريحيهم من ملكة عدوه وعدوهم عثمان بن يغمراسن ،ووصفوا له من عسفه وجوره وضعفه عن 

  .)xlvi("تلمسان إىل.. احلماية ما أكد عزمه على النهوض
فكل هذه أحداث عجلت بسقوط املدينة الصارخ رغم قوة حكام بين يلّول لكن احلركات املذهبية 
وصراعاا يف فترة متقدمة من العصر الوسيط كانت أقوى وأعنف مما أدى إىل خضوع املنطقة 

ة واملذهبية شيئا فشيئا فلذلك ومن خالل النصوص السابقة وبالرغم من استتباب األوضاع العقائدي
حتت راية املذهب املالكي إال أن صراع بين زيان ومرين حول مراكز النفوذ وااالت احليوية 

  .عجل مبحو آثار احلضارة يف املنطقة
  :اجلانب االقتصادي لترنانة يف العصور الوسطى  -7

وضواحيها حتت  إن النصوص اليت تعرضنا إليها سابقا تعطينا حملة عامة عن اقتصاديات مدينة ترنانة
حكم بين يلّول أو حكم السليمانيني أو حىت ما بعد تلك الفترة ولعلنا حناول الرجوع إليها لكي 
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مدينة عليها سور وأار مطردة  :"..نأخذ فكرة عامة ننطلق منها للتحليل، فيقول ابن حوقل عنها
ا مياه كثرية وهلا وهلا سوق عامرة و :"ويقول االدريسي" وفواكه واسعة عظيمة وكروم جسيمة

 :"ويقول صاحب االستبصار" وبساتني كثرية...وهلا سوق  :"ويقول البكري" ..جنات وكروم
كانت مدينة كبرية مشهورة على ساحل البحر، وكانت حمطّا للسفن ومقصدا لقوافل سجلماسة 

املؤهالت فالنصوص تعطينا صورة واضحة عن كثرة املاء بكثرة األار والوديان فهذه " وغريها
تعطي فرصا أكرب لنمو الزراعة والفالحة خاصة مع انتعاش عملية السقي والري هذا باإلضافة إىل 
التربة اخلصبة الصاحلة للزراعة اليت ساعدت على تكوين مساحات هائلة من البساتني واملزارع 

د من أهم واليت تع )xlvii(والضيعات  اليت كانت تنتج منتجات متنوعة وكثرية على رأسها الكروم
منتجات ترنانة إىل يومنا هذا كما يعترب عنبها أحسن وأجود العنب يف والية تلمسان والغرب 

كما انتعشت ا عملية غرس  القمح والزيتون ولعل الطاحونة الكبرية اليت عثرنا ) xlviii(اجلزائري
كبرية فهذه اخلريات واملؤهالت جعلت سوقها سوقا .  )xlix(عليها باملنطقة خلري دليل على ذلك

عامرة تكفي االستهالك احمللي وتزيد، هذا باإلضافة إىل املنتوجات واملواد والسلع والبضائع اليت 
كانت تأتيها من الصحراء وسجلماسة ومن البحر أيضا، ولعل صاحب االستبصار الذي جعل 

رافية حدود ترنانة حىت البحر قد جعل املدينة أكثر قوة ونفوذا وسلطة    مما رأته النصوص اجلغ
األخرى فاحملاصيل اليت كانت جتىن بترنانة وضواحيها كانت تصدر إىل اخلارج يف أوروبا عن طريق 

،  )l(...البحر وإىل املوانئ واملراسي يف املراكز التجارية الساحلية األخرى كوهران وتنس وجباية
ة والثروات البحرية كما ان حتكمها يف الواجهة البحرية يعين حتكمها يف املوارد السمكية واملالح

اليت كانت جتين للخزينة أمواال باهضة وهذا ما يفسر لنا ثراء بين يلّول وكثرة أمواهلم وكنوزهم 
اليت اضطروا لدفنها خشية استيالء االعداء عليها، ولعل عذا قد ساعد ترنانة على أن تعيش يف 

ذكر أن طرق ادارة اقتصاد رخاء ورفاهية تامني رغم االضطرابات احلاصلة آنذاك كما جيب ان ن
املدينة ونواحيها كان له األثر اإلجيايب يف منوه وازدهاره وهو ما اكده صاحب االستبصار الذي 

فالعدل أساس احلكم " وكان سكّاا من قبائل الرببر ومطّغرة وهم أعدل من هناك من الرببر :"قال
صادية  ال بأس ا يف ترنانة خاصة والنمو والتطور يف كل امليادين والذي ساهم تشكيل دورة اقت

مع القرون األوىل إلسالم الرببر وتشبثهم مببادئه وأسسه وقواعده ونستدل برأي احلسن الوزان يف 
يكون معظم مملكة تلمسان أقاليم جافة قاحلة، :"م17هذا الصدد الذي يقول عن املنطقة يف القرن 

وبقيت يف ...الساحل منتجة جدا نظرا خلصبهاالسيما يف جزئها اجلنويب لكن السهول القريبة من 
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ضواحي ندرومة بعض انقاض بناءات قدمية والبادية منتجة إىل أقصى حد، فتشاهد حول ندرومة 
بساتني عديدة وأرض مغروسة بأشجار اخلروب اليت يأكل السكان مثارها بكثرة سوآءا يف املدن أو 

  .)li(.."بوفرةيف باقي املنطقة ،كما يتغذون بالعسل املوجود ا 
  :احلياة اليومية والعادات والتقاليد يف ترنانة وضواحيها -8

تعيش غالبية الساكنة يف ترنانة وضواحيها على ما تقتاته من أراضيها إىل يومنا هذا وقد ذكرت لنا 
النصوص اجلغرافية والتارخيية اخلريات اليت كانت تزخر ا واليت تعرضنا هلا سابقا، وإىل جانب 

إن اإلنسان الترناين اجلبلي متعود على األعمال الشاقة، ينهض باكرا، صفته صفة األمازيغي ذلك ف
الطيب اخلجول والعنيد والتواق إىل احلرية، وقد ذكر صاحب االستبصار قائال أن سكان ترنانة من 

  .أعدل الرببر وهذا ما يفسر لنا طيبة اتمع خاصة بعد دخول اإلسالم
نانة وجبالة عموما اجلالبة اليت تصنع من الصوف األسود تصل إىل منتصف يرتدي السكان  يف تر

الساق، عرضها حوايل ذراع اليت تنسجها النسوة باملنسج التقليدي اخلشيب، ويضعون على 
رؤوسهم العمائم الصفراء كما يضيفون قبعات مزركشة مصنوعة بالدوم يصطلح عليها يف املنطقة 

عة الشمس احلارة خاصة يف مواسم احلصاد  ،وهناك من يضيف أيضا واليت تقيهم من أش" باملضل"
وأمازيغ زناتة عموما، أما غذائهم هو خبز  )lii( فوق اجلالبة الربنوس وهو لباس بين يلّول يف جبالة

الشعري وزيت الزيتون والتني افف، ومتلك العائالت املتوسطة عرتة أو عرتتني يشربون حليبها، 
عادة هي والدواجن والبيض واللفت واألعشاب الطبية يف األسواق األسبوعية كما يقومون ببيعها 

باملدن ااورة، واألمازيغ عموما ال يأكلون اللحم أو الدجاج وال يذحبوا إال عندما يزورهم 
،وهم تقريبا ال )liii(ضيف ألن قانون الضيافة مقدس عندهم، ويقدم اللحم مع الكسكسي عادة

ثاث الفاخر فتجد عندهم مطحنة صغرية لطحن احلب وكذلك كمية من ميلكون أي نوع من األ
دقيق الشعري، وترى عندهم أيضا تينا جمففا يف كيس وبعض االواين اخلشبية أو الفخارية وقربة ماء 

،وتروي الروايات الشفوية أن أحد سالطني ترنانة أقام عرسا كبريا ألحد )liv(معلقة على الدوام
من قرية الطّرارس بأن شق باحملراث جمرى طويال يأيت منه املاء إىل ترنانة  وقد أبنائه وقام جبلب املاء 

سبب ذلك بينه وبني الطرارس مشكلة، إال اننا نشك يف صحة هذه الرواية ألن ترنانة فيها مياه 
كثرية وجنات وخريات أكثر مما هي عليه يف الطّرارس فلماذا يكلف السلطان عناء نفسه ذلك؟، 

تلك الرواية فقط لتعظيم شأن السلطان وبنيه وقوته ووسائله املادية القادرة على فعل ورمبا صيغت 
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املعجزات، فكثرية هي اخلرافات اليت كانت تطغى على املنطقة وبالد املغرب واليت تعترب الكثري منها 
قصص تارخيية حقيقية كتخويف األطفال بالسلطان األسود والذي هو حقيقة السلطان أبو احلسن 

ملريين الذي زرع الرعب يف املنطقة أثناء غزوه لتلمسان ولكنها تتخذ طابعا شعبويا اسطوريا فيما ا
بعد، وهلذا رمبا تربط غالبية الشخصيات او األشياء املخيفة بالسواد مثل اجلن األسود الذي يقال 

  .)lv(هاانه متواجد يف قويرة أو مطمورة كبرية يف ترنانة مينع على األشخاص االقتراب من
  :خامتة

يف األخري ومن خالل الدراسة اليت قمنا ا واليت حسب ما نعتقد اول دراسة تعىن ذه املدينة 
  :املنسية خنلص ملا يلي

لعبت منطقة جبالة بصفة عامة وترنانة بصفة خاصة حتت حكم بين يلّول الرببر دورا حموريا  -
صى حىت ماقبل االسالم، وهذا  بأن تربعت وجوهريا يف ربط الصالت بني املغربني األوسط واألق

جبالة على مساحة جد شاسعة تعد اليوم األكرب يف والية تلمسان ،فكان بنو يلّول وبصفتهم أسياد 
مسريدة وندرومة وترارة قد سامهوا بشكل كبري يف تأمني مرور القوافل التجارية وكذا خوض 

  .احلروب لفرض الوجود والبقاء
وحكم األدارسة والسليمانيني بعدهم يف تعزيز ريادة تلك املنطقة خاصة ساهم دخول االسالم  -

يف القرون األوىل من اسالم الرببر، فازدهرت الفالحة والتجارة وابتكرت طرق ادارة جديدة على 
ضوء الشرع اإلسالمي كان األمويون قد خطوا أسسها األوىل فنظمت بذلك  اهلياكل القاعدية 

ما خيص احلياة اليومية للساكنة الترنانية واليت وكما يبدو تأثرت بشكل لطرق التعامل اجلديد في
كبري حبكم آل البيت يف املنطقة، فكانت والزالت أفراحها وعاداا وتقاليدها متجد النسب 
الشريف وتفتخر باالنتساب إليه بالرغم من عدم تأكد غالبية الساكنة رمسيا من اتصال نسبها 

  .الشريفالرببري بالنسب القرشي 
برزت ترنانة كقاعدة هلا مكانتها يف املنطقة فضاهت عديد املدن الريفية األخرى وهي اليت  -

كانت هلا مواردها ومنتوجاا ونظمها اخلاصة وإن دليل تطورها ما قاله اجلغرافيون والرحالة 
عالمات السور، والسوق، واملسجد اجلامع إمنا هي : واملؤرخون فاألسس اليت حتدثوا عنها وهي

  .تطور وازدهار املدينة احلقيقي 
إن بروز دولة املوحدين بقدر ما أعطى للمنطقة دفعا قويا باعتبار ترنانة ومسيفة من كومية فقد  -

جعلها على اهلامش نسبيا ، فقد جتاهلها املرابطون قبلهم، ورمبا احلروب الكثرية اليت جعلت 
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ملعارك قد استرتفت النسيج االجتماعي باملنطقة املوحدين حيملون أهليهم وأمتعتهم إىل ساحات ا
هذا إضافة عن حتدث املصادر عن كثري من الكوميني من االعراش املختلفة حلقوا بعبد املؤمن بن 
علي مبراكش وأعمال املرغب األقصى فاستعملهم عليها ووىل كثريا من رجال كومية على 

عروش والشخصيات البارزة إىل املغرب وبالد األقاليم، فطبيعي أن رحل غالبية رؤساء القبائل وال
  .االندلس وهذا ما جعل املنطقة تعيش صراعات حمتدمة فيما بعد

لعل ما جعل احلضارة والعمران على األقل يندثر من منطقة جبالة عموما وترنانة خصوصا هو  -
هي املنشآت الصراع الزياين املريين الذي دام لقرون والذي أتى على األخضر واليابس فكثرية 

االدريسية والسليمانية اليت ذهبت فقط بفعل العوامل الطبيعية فما بالك باحلروب اليت كانت أقاليم 
جبالة مسرحا هلا يف أكثر من مناسبة، خاصة بعد دخول احملتل الفرنسي ومبايعة قبيلة جبالة لألمري 

 تبعد عن ترنانة إال حبوايل عبد القادر وخوض املعارك معه على غرار معركة سيدي ابراهيم اليت ال
كلم فال غرو إذا قلنا أن الوعاء السكاين قد تأثر بعمليات املد واجلزر اليت وقعت عرب التاريخ، 6

  . فلم تسمح البيئة الغري آمنة لربوز مدينة أخرى حبجم ترنانة يف املنطقة منذ ذلك العهد
  :املالحق

  :01امللحق رقم 

 
، العيون، احلوانت )مسيفة(ترنانة :اور الكربى جلبالة وهيتوضح موقع احمل لسنة  خريطة -

  )ماتيلة(
  Robert tinthoin ,les trara,p21: أنظر
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  : 02امللحق رقم 
  

  
   تقريبا الكبري ازيغ يف املغربمجبلي أوتراري وهو منوذج لكل اال ملسكن رسم -            

Tintoine ,p25  
  :03امللحق رقم 

  

  
  2015ار الذي وجد يف مسجد ترنانة وهو مبين بالطابية سنةصورة توضح اجلد -

  :04امللحق رقم 
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،موجود مبتحف أيب 2014صورة ملصباح زييت وجد أثناء عملية ترميم مسجد ترنانة  -
  .بقايا أواين فخارية جمهولة الفترة وجدها الباحث بترنانة+ احلسن التنسي، تلمسان

  
  :05امللحق رقم 

  

   
صورة . حماصيل الكروم بترنانة وضواحيها كحدادن، الغرامية، بلحمرياتصور توضح  -

  2015ماي15مأخوذة من طرف الباحث 
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  :06امللحق رقم

   
ومتثل ) قرية حدادن حتديدا(صورة توضح الطاحونة اليت عثر عليها أحد سكان ترنانة  -

ويركب يف طرفيها الصورة على اليمني جزئها السفلي والصورة على الشمال جزئها العلوي 
أخوذة من صورة م.قضيب حديدي متأل بالشعري أو الزيتون وتقوم الدابة بتدوير الطاحونة 

  2015ماي15طرف الباحث يف
  :07امللحق رقم

  

  
باجلالبة السوداء ) ترنانة(صورة لرسام أورويب توضح سوق ندرومة وفيه يظهر لباس أمازيغ جبالة

 .من صور اجلمعية املوحدية، ندرومة: املصدر،)املضل(املزركشة والعمامة والقبعة
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  :توطئة

يكتسي السفر والرحلة أمهية بالنسبة للمؤرخ لكونه أحد مضان املعرفة، ومنربا ذا طابع   
تارخيية و ملن يصبوا لبناء واقعية اجتماعية  متميز ألخبار ومصدرا معلوماتيا ملن يروم بعث حقيقة

فالرحلة حتمل صورا غري . واالحاطة باملناخ النفسي السائد، وللمقاربة اإلثنولوجية والتارخيانية
التارخيي الذي  هلذا فأخبار الرحالة مضان ومكمن البحث .مرصودة وال مبحوث عنها مسبقا

واملنت التارخيي الذي تكتبه الفئة الغالبة  يعطي أوصافا مرئية وصورا ومشاهد مغايرة للسرد

السفر البحري بالمغرب إلى 
   بداية القرن العشرين

 

 

 عمر عمالكي

 باحث في التاریخ المعاصر
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واملنتصرة عادة، كما ترصد الرحلة األحوال السياسية والعلمية واملذهبية تتعدد أماكنها امللتقطة 
من خالل تعبريات وخلجات نفسية للعني الشاهدة واألصوات املسموعة، الناشئة إبان الرحلة أو 

رت ممتزجة يف اليومي وتبدت لنا اليوم كشكل من اليت سارت ا الركبان وكذا تلك اليت صا
وإن ارتباط . ومل يقصد منها غري اإلخبار والتحذير أو التشويق واختاذ العرب والتحفيز. الفلكلور

ورغم كلما . الرحلة بطابع العفوية الباعثة من الذات الفاعلة حينا أو املفعول ا أحيانا أخرى
فتبقى . ية ومذهبية والتصوير الغرائيب واملواقف القيميةينتاب هذه الرحالت من محوالت اخالق

هي تلك الشاهدة اليت حترك الذايت واملوضوعي وتدفعه لنشر واحاديث تسري زمكانيا يف عوامل 
  .خمتلفة ثقافيا

فالذات الراحلة تلتقط صورا مميزة عن املألوف أو حوادث اشرت يف املسري واملسار واملربرة 
املفترضة، وراصدة للعيوب واخلوارق إلمتاع املتلقي واملرسل إليه؛ وتقوية للعديد من التساؤالت 

ومناصرة واعية . اجلانب النفسي أو الفئة املذهبية والنخبة السياسية والطرق الدينية واالجتماعية
  .للطهرانية أو متربئة من الشناعة املرئية

بل سأقف على معطيات تارخيية ولن انزاح يف هذه املقالة إىل رصد اجلوانب الغرائبية فيها 
وظواهر اجتماعية مرتبطة باال البحري توارثتها أجيال السواحل وتفاعلت معها حىت غذت 
جزءا من اليومي، أو طقسا يناسب الفئات االجتماعية وينظمها تنظيما تراتبيا وروحيا بل 

رصدت أقالمهم وقد عملت عني الرحلة على التقاطها وتدوين ما استطاعت مجعه، و. وظيفيا
ومن خالل الرحلة واالسفار اليت متت . كثري من احلوادث واملعامالت اليت عملت على  ذكرها

يف أزمنة متقاربة ساعدتنا على استخراج كثري من املعلومات مبا حوت الكراريس من اخبارا 
الواقع املعاش، مجة، مما جعلها عنصرا مسهما يف التنوير التارخيي وبعثا للمعرفة اجلالبة للحقيقة و

ومن خالل مسار تلك الرحالت املغربية سنقف عند كثري من الظواهر . كوصف راصد
واالحداث والتدابري واملعامالت والرؤى، وسنقوم مبحاولة مقارنة مشاهدها باال املتوسطي 
خالل حقب متتالية إىل بدايات القرن العشرين، باستنطاق عدة رحالت انطلقت من املغرب 

ورحلة الفونيت أبو بكر يوسف . إليه، ويف مقدمتها رحليت السودي عبد القادر الفاسيورجعت 
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مث ابراهيم . 375مث رحلة الفقيه احليوين 374السوداين ورحلة سيدي امحد سكريج الطنجي
واستقصاء بعض االخبار اليت اشار إليها كتاب واصحاب العقود، أو أشارت هلا . التاديل

  .ية بني الفينة واالخرىالكتابات املغربية واالورب
  دواعي الرحلة و مناسبة اخلرب

للمغاربة حنو األفاق البعيدة من الطرق الربية الصحراوية  -منذ مدة ليست بالطويلة -ارتبط السفر 
هلذه البالد الواطئة يف الغرب اإلسالمي  بواسطة القافلة يف ختوم احلدود جنوبية والشرقية إىل البحر،

ر العمل الذي نبحث فيه على تصوير اال اجلغرايف الذي تعربه الطرق ولئن اقتص. اإلفريقي
فإن ذلك التحول حيمل إشارات حتديثية وتطويرية مهمة بالنسبة . البحرية وتشملها أسفارها

ومعظم هذه الرحالت اليت بني ايدينا ونستنطقها تكاد تتفق على كون السفر . للمسألة التارخيية
عن الطريق الربية لصعوبات واكراهات تتنوع مسبباا واجلهات اليت البحري جاء عرضا وعوضا 

تفق وراءها، وإن كانت الرغبة يف أداء فريضة احلج وزيارة بالد املشرق مقصدا وباعثا على الرحلة 
فإن السفر عرب السبيل البحري، وبسفن يسريها غري املسلمني يف حبار للمغرب يعد . من االساس

  . للمغاربة، الذين قبلوا هذا التغيرينقلة نوعية بالنسبة 
وتكمن أمهية الرحلة البحرية للمؤرخ، يف إبراز كيفيات السفر وأمهيتها وأبعادها، ودور البحر يف 
األسفار التجارية واجلهادية، واالنسانية مث الدينية، كما تربز أمهيته يف التغذية والنقل واالستشفاء 

بحرية وانشطتها وانتاجات املشتغلني بالبحر والراكبون يف ولكل وجهة هو موليها فيه، غري أن ال
مطاياه الكاتبون بسمر املداد خاصة قد أمدوا التاريخ املغريب مبعارف ال يستهان ا، وعكست 
كتابام ما يقع على منت السفن من أحداث اجتماعية ونفسية واقتصادية أو طقوسية قل 

وقع على شكل ملتقى تيارات املتوسط واألطلنيت، وملا حبت الطبيعة هذا البلد مب. 376نظريها
فإن أحوال املغرب تستدعي أكثر من حبث يف . ارتبطوا ا دينيا وفكريا وتقنيا وعسكريا مث سياسيا

  . جماالت متنوعة قصد الوقوف عند مصادر اخلطر ومعرفة التدبريات املعرفية هلذه املراحل كلها

                                                             
. 1944توفي بمراكش سنة " الرحلة الحبیبیة الوھرانیة الجامعة للطائف العرفانیة" من طنجة إلى وھران  19016رحلة معاصرة تمت سنة )  374
  .مقال لالستاذ عبد العزیز التمسماني خلوق 9،1986ر مجلة دار النیابة عددانظ
  )1847(م19محمد الحنفي بن ابي بكر الحیوني الدرعي، تمت ھذه الرحلة خالل القرن  )375

اء على ھیئة الطیر ألن مطرحي فوق برمیل م"عن االزدحام وھیئة حشر المسافرین في اقبیة السفن ومعاناتھم . 5تحدث الفقیھ الحیوني، ص)   376
  "من قوة شدة نفس االنسان والصھد...في القفص
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م خاص باملواكب والقوافل التجارية والبعثات الدبلوماسية، وقد رافق السفر البحري باملغرب اهتما
أمهية كربى، ويف مستهل االهتمام املخزين  - املوانئ/املراسي -مما جعل من احملطات البحرية 

باملردودية االقتصادية فعمل على إعادة تسيري أمورها مبا يتوافق مع تطلعات الساسة والفئات 
أن تنظيم النشاط البحري بالسواحل واملراسي املفتوحة للتجارة  وميكن القول. التجارية املتحكمة

اخلارجية، يعد جمال الوقيعة بني االنا املغربية واالخر االوريب الضاغط على السلطة املركزية بفاس 
ومراكش، لتنظيم وتوسيع دائرة االنشطة واختصاصات الوكالء والتجار والدبلوماسيني وازمعوا 

أوىل (ت يروا قمينة بتأسيس قوانني حبرية ترضي االطراف واملخالطني على فرض آراء وتشريعا
فجاءت كل القرارات الرامية لتقنينه كمحصلة تراكم عدة ). خطوات االهتمام األوريب باملغرب

وقعها املخزن وما صاحبها من تشريعات خمزنيه، خاصة يف النصف الثاين من . أوفاق خارجية
بحري حمكوم بتوافقات دولية، االتفاقيات والتشريعات انتهت فولد النشاط ال. lviم19القرن 

جمتمعة إىل تقعيد انفتاح السواحل واملراسي املغربية، يف إطار الوصاية األجنبية بشكل غري قابل 
يف إطارات التالقي والتواصل املربر جتاريا وعسكريا، والدة تنظيم نشاط وستعرف . lviiللتراجع

باال املتناقض من حيث الطقوس والديانات وأساليب . واحلضاريومحوالته ذات البعد الثقايف 
العيش والعقلية املتحكمة، عالوة على القصور التقين واملبادرة اليت تعوز البحري املغريب، وعدم 
طالقة اليد لالغتناء والنمو، وأما من جهة أخرى رأينا بالبحر املتوسط عناصر جديدة وحتميات 

للعلم أن منطقة البحر األبيض املتوسط " به ميكن تصورها مبنظار تارخيي  حولت املغرب إىل مفعول
مما حتم البحث . وضفتيها املتباينتني كانت تعيش على إيقاع حروب ومصادمات، وأزمات خانقة

فكانت موانئ البحر املتوسط واحمليط .عن أماكن جديدة و فضاءات بكر قصد التزود واالنفتاح 
حتدثت . lviii"غرب مفاتيح الرحالت االستكشافية والتجارية حنو مناطق أبعداألطلنيت بأيبرييا وامل

عن مضيق جبل طارق فحاجة الربتغال إىل احلبوب و إىل العملة الذهبية أم الفكرة بعدما جعلت 
  .مما فتح شهية املغامرين والصيادين، والتجار الربتغاليني. من البحر جمال املغامرة وملك للجميع

دروسحتديد الزمن امل  
أقف هنا للحديث عن آليات املغاربة املستعملة يف السفر البحري حنو املشرق وأمهية الفوارق التقنية 

وعلى وجه التحديد عصر . بني املغرب والدول ااورة األوربية منذ القرن السابع والتاسع عشر
دولية والضغوط موالي سليمان وخلفه عبد الرمحان بن هشام واللذان عاشا تناقضات السياسة ال
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االجتماعية واالقتصادية يف بلد دده االخطار من كل حدب وصوب ،ومحال على عاتقهما 
  . مسؤولية الذود عن هذا البلد

لقد عمدت إىل هذه الرحالت من املنظور البحري لتسجيل اخبار املغرب وحماولة كشف اجلوانب 
فقد شكل اال . للمغرب نسبةدث بالة يف صناعة التاريخ واحلحساسي األكثراملخفية ،واجلوانب 

البحري أول عقبة سياسية ال تقل أمهية عن احلدود الشرقية اليت تباغتها فرنسا بعدما حلت باجلزائر 
م بل إن الصراع على املراسي واملدن البحرية ذات الرؤوس االستراتيجية واليت حتاول 1830منذ 

التنصريية أو تسهم يف بعث السالح إىل  ألنشطةاالقوى االوربية وشركاا التجارية، وتعربها 
فكل هذه االحداث وقفت يف سبيل تطوير . املتمردين بالقبائل أو دعمهم باألموال واالسلحة

. الظواهر/ واالحداث األسبابهلذه . الداخل وارخت بظالهلا على قيام تنمية شاملة بالبالد املغربية
وتقلب االمزجة بني الكتاب املدونون هلا بني عملت على االستبصار من خالل مرآة الرحلة 

مستعظم للحوادث السياسية والدينية واالجتماعية، وبني مهول من التقنية االوربية وحديثه عن 
املدى واهلوة بني احلضارتني، فاخترت منها اربعة مناذج متباينة االصول وموزعة على اال اجلغرايف 

من موالي سليمان إىل موالي ( ى حكم السالطني املغاربة لإلمرباطورية املغربية كما توزعت عل
  ) .يوسف

تتميز بكوا رحلة حجية منطلقة من مراسي مغربية بواسطة : رحلة عبد القادر الفاسي السودي
فقد خطت هذه الرحلة مسار تنقالا عرب احمليط . سفن مستأجرة من دولة هولندية وبطاقم أوريب

توسط، وحددت االنشطة اليومية على منت السفينة ورصدت الفوارق األطلنيت والبحر االبيض امل
  .التقنية بني االطقم ومكانة الفئات االجتماعية ورصد انواع املعامالت وتدبرياا

وحاالت النفور . كما رصدت الصعوبات االية للرحلة واحلاالت النفسية للمسافر العابر
  املغربية) الرياس(اختالفها عن القيادةو. واالستنفار اليت تنتاب االطقم والقيادة

وقد غريت تصرفات الركاب املغاربة من نظرة االوريب إىل االنسان املغريب وعدلت من األحكام 
وحاولت التقريب بني الثقافات املتناقضة . اجلاهزة عنهم، ملا يوصفون به من مسة اخلوف من البحر

  .بني ضفيت البحر األبيض املتوسط
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وعقلية املالحة يف . لتنظيمية للمراسي والقوانني البحرية بني عوامل البحر املتوسطرصدت الفوارق ا
العامل االسالمي كمصر والبلقان واملغرب وبني مراسي أوربية  وبني مراسي .األراضي املنخفضة

  .من جهة ثانية وكيفية املعاملة التركية يف جهة ثالثة. كجنوب اسبانيا وايطاليا ومالطا

املنطلقة من املراسي املشرقية حنو املغرب عرب سفن مغربية وأطقم إسالمية : الفونيت بينما رحلة 
خالل العودة وزما يتركه الشوق إىل البقاع املقدسة واحلرمني الشريفني وروحانية احلج يف النفوس 

  .الساعية إىل الطهرانية، فهو يالحظ ويتربأ من املعاملة والطقوس عرب السفينة املغربية

احليوين، متيزت بكوا تعرب عن عقلية مغربية كان أول لقاء هلا بالبحر يف خضم زيارة البقاع رحلة 
املقدسة، وعربت عن تصور ابن الصحراء للحياة على ظهر السفن وما تعرض له من صعوبات 

أمام . من قبل الركاب املغاربة وتناقضها مع البعد الروحي للمسلمني. وأخالقيةصحية ونفسية 
االوربية من املرسى العبدي باسفي إىل االسكندرية مث حريته يف االستمرار يف السفر حبر أو  االطقم

  . بالسفر برا من مصر إىل احلجاز أمرهبرا، حىت رأى شيخه موالي علي الدرقاوي الذي 

وعلى غرارهم كتب امحد بن العياشي سكريج عن رحلته إىل وهران، واصفا املركب وطبقاته 
الرحلة يف منطلقها تعبري عن والية صوفية وزيارة منشئ الشيخ التجاين بعني  السكنية وكانت

  .وملئها باألبيات الشعرية والعواطف اجلياشة اىل زيارة الشيوخ. ماضي قرب وهران

التاديل يعد عمال خمصصا للحديث عن السفينة  إبراهيمعلى أن كتاب زينة النحر، الذي كتبه 
  .حكيا عن الرحلة وسرد تفاصيلها والسري البحري بامتياز، وليس

أمهيتها التارخيية، انطلقت  إبرازكما نريد  lixسنقف خالل هذه املقالة على عدة مميزات للرحالت
من الساحل املغريب على منت سفن اوربية وعلى اخلصوص فاألوىل على سفينة هولندية وبطاقم 

حجاجا مغاربة من احلج حنو الديار والثانية؛ محلت  .مسيحي حنو البحر املتوسط والديار املقدسة
الثالثة؛ فلم يعرب صاحبها إال عن كون الطاقم من االوربيني دون ذكر  وإمابطاقم مغريب مسلم، 

الرابعة؛ فهي سفينة الرميين الفرنسية، إن مقاربة البحر من خالل هذه الرحالت  وإماجنسيتها، 
وما شهده املصورون وعقلية . هاب واإليابتقدم معلومات كثرية عن الرحلة واالستعداد هلا يف الذ

  .كل منهم، والفوارق اليت تتجسد يف السفر والطاقم واحلياة على السفن 
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 ملاذا الرحلة والسفر مصدر تارخيي؟ 

وهي . الرحلة مبا هي انتقال من مكان ملكان بفعل إرادي أو اضطراري، ولدوافع خمتلفة والغايات
تصف ما كان كما كان، أو كما رآه املصور، وحناول حنن مرآة تعكس صورا وتسترجع املاضي و

اقتفاء االثار املادية وما خيتلج يف مكنونات النفوس وتنطوي عليه العادات وتربزه الطقوس وما 
وملا كانت الرحلة ذا . تناقلته االمم من ثقافات و متثالت وتصورات استعصت على االندثار

صد الظواهر االجتماعية والسلوكيات البشرية وتفاعالا الشأن فإا بالنسبة للمؤرخ الذي ير
كما تصور هي نفسها ردة فعل الرحال أو امللتقط ملنتقياته . السياسية والثقافية و االقتصادية

ومنتخباته اليت استرعت انتباهه، وأخذ يسردها بعجائبية، املتسمة بنفحة االستغراب أو النفور أو 
رها املؤرخ واجلغرايف واألديب، كمصدر معرب عن تعقيدات احلياة وحني يستثم. املبينة للفوارق

كما تعد الرحلة صورة حية ملتقطة يف أواا . واتمعات املار منها، وما لقيه خالل مسار الرحلة
واالقناع باحلجج أو . مبشاركة الذات الواصفة اليت تقدم مشاهد متنوعة بأسلوب يزاوج بني احلكي

واهد بتواريخ ويضمها احداث واخبار قد تصل لدرجة املقارنة بني النماذج يسوق هلا املتحدث ش
وبني السلوكات والبشرية واختالف احلضارات، واملمتلكات والتقنيات . السياسية واملكانية

  .لذلك استحقت أن تكون مصدرا لألخبار يف وقت وجيز. والصناعة والتطور املستمر لإلنسانية 
ميكانيزمات السفر    

املهتمون  lxاإلقامة والقوام البحري موضوعا وعنوانا ركز عليه بعض املؤرخني شكلت
بالشأن البحري املغريب عرب التاريخ كنقطة ذات أمهية قصوى، وحمط الرتاع بني البحري والتجار 

وتراوحت درجت تسرحيها بني احلرمة بني الشريعتني االسالمية . وبني الساسة ورجال الدين
  .لية واملداهنة كما استعملت يف الدبلوماسية على شكل هداياواملسيحية وبني احل

كما اقتضى احلال التوفر على أدوات ومعارف علمية وطاقم مدرب على السفر البحري 
غري أن ارتباط الشأن االداري وسلطات املرسى أو امليناء مبح . وإدارة لتسهيل هذه العمليات

  .اض اليت يسلمها طبيب خمتص، أو الرباءة من االمرlxiالتراخيص واجلوازات

أعلم أن أصحاب السفينة نوعان، أحدمها يكون صاحب علم فقط يقال له : "يقول التاديل 
واألخر، . والكتابة واحلساب...الريس وهو العامل بعلوم الرياح وبتقطيعه، وبطرق البحر ومسوا

لسفينة، ويكون وهو الذي سافر يف البحر مرارا، ومارس خدمة ا" البحري"صاحب عمل فقط 
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وحنن هنا أمام تقسيم تقين لألدوار بني  lxii."عاملا بآالا كلها من حبال وأعواد، وال علم عنده
الطاقم حيث حتدد لكل حبري وظيفة ورتبة وتعني مقام كل طرف وحدوده، واملسؤولية املفوضة 

بها قيمة لكل منصب وختصص هلا بالتراتب جمموعة من االنعامات السلطانية أو تأيت على حس
العوائد واحلصص يف الغنائم اليت توزع بنوع من التمايز املادي واملعنوي والصفة واملكانة بني طاقم 

  .lxiiiالبحرية وجمتمع السفينة

وللثقافة والقراءة دور يف سالمة الرحلة البحرية ملا جتلبه من خربات وتوسع مهارات 
ختصاص الرياس والربابنة املفروض فيهم وإمكانات الطاقم الذي يقود السفينة املغربية وهو من ا

مواكبة مستجدات التقنية البحرية ولزم الرياس التمرن على العوائص والصعاب، وإعمال الذهن يف 
ولن تكتفي اليات السفر على حتديد الرتب والوالية بني املسريين، بل يتم . حل جل مشكالته

الساعات والبوصلة  واألدويةد الغذائية االستعداد بتوفري عدة وسائل كاخلرائط والقلوع واملوا
وقد أدىل القبطان البحري واملالح املغريب عبد اهللا ميكاين الرباطي يف كتابه . واالسطرالب وغريها

،مبا يفيد هذا اجلانب ليكون البحار والرياس من جيله lxivلواقح األسرار يف حديث السفر والبحر
طرق وقوانني علمية يف هذا السفر املطرز خبط  وقعد هلم. واالجيال من بعده على بينة وعلم 

لستبني املشتغلون بالنقل البحري أن السفر يف السواحل املغربية والربط مع أوربا يكون بعلم  lxvيده
وعن معرفة املواقيت واالوقات املالئمة المتطاء ظهر السفن واملراكب واحترام أوقات وفترات 

طراب البحر، كما يرشد البحري إىل ضرورة معرفة اإلحبار،والعلم بساعات علو األمواج واض
الفرق والفروق يف استعمال آلة البوصل والكارط يف الساحل املغريب خاصة بعدوة طنجة وبالقرب 

. 18الفرق بني اآللتني هو "ويعزز نصائحه  بأمثالة حيث يشري أن " خليج بشكاية"من برتغال 
 377ومنها إىل البحر الصغري.20)جزيرة(ومن الروك إىل سيند. 19ومنها إىل قاب الروك 

ومن الصويرة جلزر  18ومن  كنطيل للصويرة 22،30ومن أشقار إىل رأس كنطيل  22،30
  ".16كناريس 

هذا عن معرفة الفوارق بني الرؤوس البحرية واملواضع اجلغرافية ومواقعها خلطوط واحداثيات 
أو . ة تنجم عنها مطبات وتعلوها تياراتوجيلي للخرباء أن البحر خيضع جلاذبي. القطب املغناطيسي

                                                             
  یقصد بھ البحر االبیض المتوسط)  377
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وخصص هلا ) تيارات حبرية وأمواج(ما يطلق عليه اليوم التيارات البحرية الناجتة عن جاذبية القمر
  يقول . فصال وبابا يف طرته

املطلوب هو ما يعرفون به املارية يف غاية التطبال يف القمر جديد وحني يكمل وذلك يف " 
برية قالص يف الثانية بعد .11،45رأس اطرفكان  11،30ز يف جبل طارقبالبغا. سوايع العاشية

" . 3قاب سيند. 11،45سانت مارية .11،30برية وكرطاى يف .2،30سلوك يف .النهار
والعامل البحري ال يستغين عن طلب العلم واملعارف البحرية لتحسني منصبه ومقامه االجتماعي 

كوين املستمر،إلكساب مزيد من اخلربة واالملام بصنعة مما يدفع به حنو البحث واالستقصاء والت
واملعرفة بأعشاب التطبيب كما حيتاج رئيس السفينة إىل . lxviالبحارة والنجارة ملا حيتاج هلا كثريا

  :آلة ارتفاع الشمس كالقوس والكامل وغريها : ثالثة أمور منها
واليقظة  lxviiواللوغريتم علم احلساب، والبوصلة واالسطرالب واخلرائط، معرفة اجلغرافية،

  . الدائمة 
 أمهية البحرية يف الركب احلجي

إليه سبيال، إال أن املغاربة  استطاعاحلج مبا ركن من العبادات الدينية عند املسلمني ملن 
بطبعهم جعلوه رمز الوجاهة والنبل، ويعرب سلوكهم وحرصهم هذا عن املناخ السائد يف تلك 

ية سلوكا سياسيا مغربيا حيث خترج مواكب وقوافل وقد رسخت األسفار احلج ،378احلقب
، املنصب من قبل الزاوية اليت lxviiiاحلجاج ميممني الكعبة مبكة املكرمة، يقودهم رئيس املوكب

وما حييط ا من هيبة وما تعمل عليه . حتظى بشرف اختيار السلطان املغريب، من مراكش أو فاس
حتظى القافلة واملوكب احلجي بأمهية قصوى يف  أخرىومن جهة . من تركيز دور السلطة الشرعية

السودي واحليوين (انطالقا من هذه الرحالت الثالثة. تاريخ املغرب من عدة جوانب؛ مادية ومعنوية
كسالمة الطرق البحرية من . نستشف أن اختيار الطريق البحري جاء لعدة دواعي 379)مث الفونيت

، أو ألمر مباشر من إفريقيالبالد العربية يف مشال قطاع الطرق واالوبئة والثورات اليت تشهدها ا
علما اا بعضها سجل موقفه الشخصي فقط أو . سلطان أو شيخ زاوية، أو لرؤيا وإشارة غيبية

، أو سجل انطباعا للخوارق والكرامات lxixاراد تبيان احجم املخالفات الشرعية على ظهر السفينة
لت املعامالت والعجائب الفقيه احليوين على ،ورمبا محlxxاليت عرضت هلم يف الرحلة البحرية

                                                             
  بمفھوم العصر البعثة الرسمیة التي تحمل معھا ھدایا لبلدان المرور كسوة المغاربة للكعبة أو مساھمتھم فیھا)  378
  .لتجانیة بوھراني الجزائریةاستثنینا رحلة احمد سكیرج ألنھا توجھت فقط إلى الطائفة ا)  379
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تسجيل كل طرائف الرحلة البحرية سواء من باب املباهات أواحلكي، أو من باب ذكر التوفيق 
   lxxiالذي رافق هذا الفقيه والعناية الربانية به

نصائح كلما رغبوا يف مهاجرة الرب وركوب السفينة بالساحل املغريب،  lxxiiيقدم السودي
ليتم استقبالك بوجه حسن، :" حكمه على مرآئيه مبيناء طنجة من هذه النصائحويقدم خاصة 

ومتنح مقاما عليك أن تصحب بعض اهلدايا للرياس وأن تتحفهم كل مرة ببعض التحف 
إشارة إىل سيادة سلطة الرياس، إذ هو املنفرد يف " واألعطيات، وتقدم هلم مأكوالت أو نقودا

ركاب منعزلني ويتم إعداد الوجبات واإلطعام بشكل فردي، املراكب بالقرار ويكون معظم ال
وليس هناك مطاعم تابعة للسفينة وتقدم واجبات، كما يضيف إىل منطق الرشوة للحصول على 

  .املكان املالئم والناعم
  مشاهد الغرابة البحرية

ظم مادا حبلت الرحالت السالفة الذكر مبشاهد مثرية محلت من العجائبية والغرائبية ما شكل مع
السردية، فهي العنصر الذي أثار إعجاب احلاكي أو أثر يف بعض الربابنة منا هو مثبت عند 

مث ضنا منها وحلنا بالد اإلسكندرية وملا رسونا مبرساها،جاءنا : "السودي الفاسي الذي يقول
 احلمام مع ومبجرد نزولنا إليها ذهبنا إىل[...] بواخرها على قاعدة تفتيشهم فرتلنا إليها رئيس

. lxxiii"إخواننا احلاضرين معنا يف ذلك املقام وهذه املدينة هي ميناء مصر اخلطري على البحر
  املتوسط

وأما الرحلة اليت هي عبارة عن رسالة ناصح غيور على الدين، من عبث البحارة وأرباب 
ونيت السفن باملراسي والسواحل املغربية، فقد أوضح ابن القاضي بن ايب بكر بن يوسف الف

املغريب جتاوزات أهل البحر وخمالفة عقائدهم ملا عليه أهل االسالم، فقد  lxxivالسوداين، للسلطان
وهي تبني جانبا من النظرة احمللية . lxxvبني أن أهل املراكب هم أصحاب موبقات وخمالفات شرعية

حرية املمارسة وتعبريا دينيا أخالقيا واصفا الرياس باجلهل الديين ومالحظا على الطقوس الدينية الب
مما يشكل يف . باملغرب وسواحله، مالحظات قدحية لغياب التعلق احلقيقي بالقواعد الدينية واليقني

نظرنا نوعا من التأريخ حلياة البحارة على السفن واهليئة العامة تمع املراسي، وعوائدهم ومواجهة 
وأحل الفويت  .السلطان موالي سليمانكتبه بدافع النهي عن املنكر واألمر باملعروف، أيام . الطبيعة

السوداين يف نصيحته إىل املوىل سليمان على إجبار الرياس الذين ينقلون ويعملون يف البحرية 
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رحلة وأما . املغربية على توفري اجلو الديين، والسماح للركاب من قراءة القرآن فوق املراكب
مع البحر، املثري بسلوكه، وشجاعتهم  لنظر وغرائبية التعامل : الفاسي السودي عبد القادر احلجية

الربان اهلولندي  بني ميناء طنجة وقادس وموانئ املتوسط حىت الرتول باإلسكندرية، حيث اعتراف 
  . اهلولنديون بالفضل للمغاربة وتعجبوا لرباطة جأشهم يف املخاطر

ا احلجية على ظهر فهذان األخريان ميثالن جانبا معرفيا فريدا من نوعه إذ علقا على رحلتهم
بينما . والثاين السودي الفاسي) السوداين(السفينة ما بني اإلسكندرية وتونس و العدوتني، األول

اختار الفقيه سكريج النظر إىل البحر ومجاله واتساع فضاءه وكثرة عجائبه، باعتبار جمال التفكر 
ركض البابور يف اللون ...ملرصعومل أر أى من منظر زرقة لونه املرونق ا" والتدبر يف آيات اهللا

ال تسأل عن اء الشمس املنثور ...االبيض على االزرق مع اتساع البحر وصفائه املظلل بظل مسائه
  lxxvi"ضياؤها على بساطه الواسع الفضاء

 إفادات تارخيية من السفر البحري
ا نتصور أعتقد أن البحث والعمل التارخيي املرتبط بالبحر، أضفيا صورا وأحكاما ونسجت كم

وحنب أن تكون عليها مراسينا وحبريتنا، لكن تصويب الفكرة يقتضي النظر فيما كان عليه احلال 
عند الفاعلني كل من جهته وما يشكله البحر عندهم وحتديد وجهة نظر كل فئة إليه سواء العامة 

رام والفصل ومنهم البحارة على وجه العموم وعامة الناس من املغرب أو فئة العلماء أصحاب االب
وحينما نقارب .ومنهم الرياس وخنب املرسى، والفئة الثالثة ونقصد ا احلكام ومن هلم املسؤولية 

البحر عندهم نكون قد قطعنا شوطا يف فهم تاريخ البحرية والعوامل والوظائف مث نستخلص 
البحر واالقتصاد والغموض عن العالقة بني  النتائج ونسهم يف الفهم التارخيي ونزيل بعضا من اجلهل

  .واتمع باملغرب
البحر عند العامة صورة عجائبية ختضع ألولياء الساحل وللقوى اخلارقة، حيث ترتبط الذهنية 
الساحلية مبجموعة من الطقوس واملعتقدات املوروثة عن املراحل القروسطية يف كثري من مرجعياا 

بحري الستمداد الفرج أو النصر أو وتعد يف عمقها كمتنفس غييب يلتجئ إليه ال. ومصادرها
وقد يفعلها إلرضاء العيون احملدقة واحلريصة على تذويب كل فوارق املتعاملني يف مناخ . التربك

  .وظيفي ملعظم القيميني على الزوايا واالضرحة احمليطة باملراسي والسواحل
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ملغريب، كما إن هذه الرحالت يف جمملها انطلقت من الذات، ومن العقل اجلمعي للمسلم ا
انطلقت من متثالت دينية منطية اصطدمت بواقع مغاير، من حيث النظم والتقنية واملذاهب الدينية، 
وخمالف يف كليته من حيث املعاملة املبنية يف جمتمع السفينة على وسائل مادية وقوانني ال أعراف أو 

وهذا . نون التقين االوريبطعى عليها القا. بل على مفهوم أخر) ما عدا ما عاشه سكريج(الوجاهة
فقد استشف من كالم الرحالة أن هناك فوارق تنظيمية يف املراسي . ما حتاول دراستنا ابرازه

واملوانئ االجنبية، ما بني املراسي املغربية؛ فقد ذكروا أن مراسي اسبانيا يسود ا نظام حمكم 
التقنية للسفن واحلمولة، إىل جانب  وعناية طبية ونظام التزود وتقنيات الدخول واخلروج واملراقبة

القبطان /انفراد القباطنة وأمراء البحر بأمر السفن وسيادة نظامهم التراتيب، وليس فوق كلمة الرايس
القبطان يرغم احلجاج ليال على الرتول إىل . "قانون يسري وينظم أمر السري يف عرض البحر

أن احتاف الرياس ببعض اهلدايا يسمح  lxxviiiوذكر التاديل lxxvii"رغما على انفسهم) القبو(الربدوز
اهلدايا للرياس وأن تتحفهم كل مرة ببعض "للراكب باحلصول على مكان مالئم، وعليك تقدمي 

 lxxix"التحف واألعطيات، وتقدم هلم مأكوالت أو نقودا
ومل تلتقط الصورة املغربية هذه االحداث واملواقف فحسب بل وضخمت منها يف إطار   

وغري املتدين، بل إن شواهد الوافدين على مراسينا من االجانب تؤكد على  الصراع بني املتدين
يسجل أنه ينظر إىل البحر من املنظور املغريب كمتمرد على  380ذلك فالطبيب الفلندي فاستر مارك

ولعظمة البحر عند البحارة اعتربوه ملك وسلطان، . lxxxاهللا، لذلك فهو يهيج إذا رتل القرآن
وقالوا إن املركب والبحر والريح ال حيب القرآن واآلذان والصالة ومتنع .] [..واملراكب بيت اهللا

ويدافع . املراكب من السري ويفور البحر وميتنع الريح أن جييء من وراء املركب لفعل تلك األمور
رياس املراكب عن هذه النظم والقواعد التدبريية الطقسية يف املراكب الشيء الذي أغضب مناوئيه 

  :فني وأطلقوا على بعضهم ألقابا  وتسميات كثرية من املخال
وما رأيت أحدا أشد كفرا وظلما من أهل املراكب مثل مركب كلب العقود،فرعون هذه " 

حبريني ] رياس[هذا منوذج من مواقف تافقيه املسافر من ربان  381"األمة رئيس كليب الطرابلسي
ربية من البحرية واملالحة البحرية، إذ جند حالة مغاربة تعرب بالكامل عن تعاطي الذهنية والثقافة املغ

                                                             
380    )E .wester mark(  20عالم فلندي زار المغرب ووقف عند مالحظات الموانئ بالبلد في بدایة  القرن.  
مدفعا حسب  14یوسف الطرابلسي قائد سفینة بمرسى سال ،أصلھ من طرابلس كان رئیسا لسفینة على عھد سیدي محمد بن عبد اهللا، یحمل )  381

انظر شكایة الدین للفونتي السوداني، . 195/196ص.1789بحارا كما ھو عند الضعیف في تاریخھ،سنة120مدفعا   12الفرنسي، و القنصل شیني
  107 مصدر مذكور ،ص
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وموقف خمالف من فقيه مغريب من ربابنة هولنديني عملوا يف نقل احلجاج املغاربة حبرا إىل 
االسكندرية مرورا مبالقة ومرورا باسبانيا و إزمري وحدثت فيها معيقات وأمواج مل يسطع معها 

سري البحر ينسحب على فعل العقلية احمللية ومزاجها، الرياس فعل أي شيء، مما يبني أن املالحة وت
 :ولنترك أحد ركاا خيربنا باحلدث

ضنا من ثغر طنجة على باخرة هولندية وسرنا يف البحر حماذيا لرب األندلس إىل أن وصلنا " 
هنا عطب ملالقة أعادها اهللا دار اإلسالم جباه النيب عليه الصالة والسالم ،وما رأينا من ثغر طنجة إىل 

مث ضنا منها حبرا قاصدين بلد ..مث ضنا منها حبرا قاصدين بلد مالطة،... وال حصل لنا وصب
أزمري فرأينا من البحر عجبا وصارت األمواج متوج يف وسط املركب كاجلبال وحصل للجميع ما 

  .أوجبت وصبا

  اطـبعلــي منـه املع           ال أركب البحر أخشى                      

  .والطني يف املاء دائب        ـاء   طني أنا وهو مـــ                 

فتكلمت مع الريس فقال يل البد من تسع ساعات من هذا العذاب البائس ألنه حبر جو 
فاستعنت باهللا بأذكار، وقرأت ألفا من قل .فالبد من  ميل مجيع البواخر فيه صدقا. الكربيت حقا 

لة وفرقتها على مجاعيت بال إنكار، فاد البحر ادادا كليا  وشاهدنا كرامة هو اهللا أحد بالبسم
الباخرة وحصل لنا شفاعة البشري  رئيسهلذه األذكار جليا قبل فوات التسع ساعات بكثري فتعجب 

أين كنت فتحت مع أصحايب مناسك احلج وابن عاشر فكنت  الرئيسالنذير، ومن اتفاقات هذا 
و إال فيأيت يستمع ويصري يبكي قهرا ويتشهد باإلشارة ويقول يل مع ترمجانه  مهما فتحت القراءة

هذا هو الدين احلنفي الذي ليس بعده دين ظاهر وصار من مجلة خدمنا وحنن املتحكمون فيه 
  lxxxi" ودخلنا أزمري اليت كانت عثمان أيام حممد رشاد خان..نبينا  ةبعطف

حالت البحرية املغربية االربع، على وجه لكن ميكن عموما استنتاج عدة فوائد من الر
البحرية  واإلقامةحيث أبرزت اختالف التقنية املغربية .  اخلصوص، ومن زينة النحر بعلوم البحر

والربابنة مع املسافرين، كما تبني  اإلدارةاملتوفرة وكذلك طريقة ولوج الفضاءات البحرية وتعامل 
ربية، من جهة، ومن جهة أخرى، حتيط الرحلة بالقضية البون الشاسع بني االليات املغربية واالو

البحرية من عدة جوانب، ترافق الذهنية القارية للمغريب يف عرض البحر، وتصورها لألمواج 
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السفن والقطع، واشغال الصيانة واالعتناء بالسري البحري، إىل  قضايا أكثر مشولية  أنواعوترصد 
غري أا . سري عرب الطرق البحرية بدل القوافل البحريةمن قبيل االعداد الضخمة اليت اختارت ال

من رحالة إىل أخرى، وأماطت اللثام  - بني النماذج املذكورة  -محلت مواقف متناقضة ومتباينة 
املواقف والتحوالت العميقة للمجتمع، وأبانت عن املناخ العام السائد حول السفر البحري ما بني 

  .عشرينالقرنني التاسع عشر و بداية ال
 املواقف  من تدبريات املغاربة

إىل البحر مند القدمي نظرة ممزوجة بني ما هو ديين غييب وخرايف أسطوري فلم  اإلنساننظر 
إذ يبدو كعنصر وبنية متغرية . يستطع الفصل بينهما، وجعل من البحر جمال التناقض املستمر

قدميا حاجزا وحدودا طبيعية،  لقد جعل من البحر حسب الذهنيات. ومتذبذبة جيب احلذر معها
سواء منها . وصاغت الذهنية أحداثا تبنتها مجيع احلضارات، 382ةبني عامل احلضارات وعامل الربابر

الذي تتجاور فيه حضارات هلا خصائص  383األوربية أو العربية خاصة بالبحر األبيض املتوسط
ء يف االستجابة أو اخلوف مشتركة وذهنية تتقامسها نفس األحاسيس واملواقف حنو البحر، سوا

والرهبة من اهول الذي ال ميكن التبوء به، واستحالة لسيطرة على قواه أو خوض عبابه يف حتد ي 
  . 384سواء من قصص خيالية وعاطفية) lxxxii(للمخاطر اليت نصبتها الذهنية

يف فعالوة على كون البحر عنصرا مهما ال غىن عنه سواء يف التغذية والطاقة أو االستشفاء و
وهذا الغىن . انتشار الثقافات بني البشر يف مناطق متباعدة حياول السفر البحري التقريب بينها مجيعا

وهذه االمهية تدفعنا إىل االنتقال للحديث عن اليومي بالنسبة للبحارة وذويهم وما يتعلقه، وتسجيل 
لقد أطلق . املائي أهم املواقف النفسية والنظر يف معتقدات أهلها وكيف يتعاملون مع حميطهم

القدماء تسميات عظمائهم على البحار و ااالت املائية بل هناك من خصص حبرا أو را بإله 

                                                             
382 Daniel, Amaldi, L’océan et la mer Dans le monde arabe, in, frontières et zone de 
contacte dans la méditerranée du 1er  Au XIXéme  siècle. Tanger 1998 actes du IVéme 

séminaire Maroco. Italien Cordonnier par M. kaddouri. OMNIA RABAT. P 44.  
تقول األسطورة بأن ھرقل صاحب األعمدة المشھورة المتوسط وصلتھ شكایة من ساكنة األندلس حول عبث البرابرة بأراضیھم )  383

أنظر . یرد علیھم غزوات فأمر بحفر البحر األبیض و إغراقھ بماء المحیط و فصل بین عالمین و طلبوا منھ أن یجعل بینھما سدا
  .36ص  1952مصر دار المعارف . ترجمة عادل زعیتر. إمیل لودفیغ, البحر المتوسط

لم یركبھ إذا رأى موجھ إن الدھش یستولي على كل من خاض لجج البحر،وكل من "على سبیل المثال نورد موقف الفقیھ سكیرج من البحر)  384
  . 8ص .." راكبھ مفقود وخارده كأنھ مولود،غیر أنھ یھون على راكبھ إن كان الثبات القلب من عبوره بمراكبھ:وثبجھ حتى قیل في أمثال العامة
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إا تتوفر . و درء صعوباا 385معني، يستمدون منها قوم و يستعينون ا يف شىت تلك ااالت
ما أن نواحيه غري مناسبة  و تؤكد زع. كسند معنوي يف املقابل جند كتابات حتذر من جماهل احمليط

وتقودنا حماولة الكشف عن عالقة اإلنسان بالبحر إىل األسطورة و اخلرافة كما يدفعنا . 386للعيش
ودرجة حتكمه يف ارتياد البحر؟ وإىل أي حد  - الشرائع السماوية كلها - إستكناه املوروث الديين

  انتشرت األسطورة بني األمم البحرية ؟
لعظيم الذي ال نعرف له حدود، تياراته شديدة اهليجان أمواجه ضخمة، فهو فاحمليط ذاك البحر ا" 

كما حاولت العقلية اخللط بني ما هو )" lxxxiii(أحيانا يغمر السواحل و أحيانا أخرى يتراجع كثريا
مالحي حمض و ديين، أي التقرب من اآلهلة يف احلضارات القدمية وجعلت للموانئ و البحار آهلة 

  )    lxxxiv(يلخلدا يف شكل متاث
  : موقف فئة العلماء ومثقفي املراسي واملراكبية فهو على الشكل التايل وإما

البحر عنصر طبيعي متقلب يأخذ جزاف ويعطي جزافا ومصدر اخلريات وفيه بأس شديد، من 
وهلذا فالعرب أبناء الصحراء ال حتسن إن ركوب . أحسن تدبريه أخذ بقسط وافر وحظ كبري

لة ويظهر هذا يف الرسالة الشهرية للموىل إمساعيل سلطان املغرب إىل مطاليب اجلمال وتيسري القاف
ويف زمن املوىل سليمان رفع احلجاج رسالة نكري على البحارة مطالبني برفع هذا . عرش اجنلترا
  .املنكر وبينوه

إذا عرفت هذا علمت أنه جيب عليك وجوبا فرضا حتما أن تأمر أهل مراكبك أن يتوبوا من "
العمل إن كان عندهم،وأن تأمرهم باألذان والصالة عند كل وقت، وأن  يقرؤوا ما تيسر من هذا 

  .lxxxvوأن  يأمروا أهل مراكبهم بالتوبة وترك كل ما ذكرت من أفعاهلم...القرآن يف مراكبهم

باملعروف والنهي عن املنكر كما يبدو  األمريبدوا أن إنكار الفقهاء أفعال الرياس جاء من باب 
  .املسبقة األحكامان منهم بدور الصناعة والكفاءة ال اعتمادا على أنه إمي

ومما يسترعي االنتباه يف هذه الثورة اليت حدثت يف املواصالت البحرية أا جاءت قبل ظهور  
ومما الشك فيه أن الثورة اليت شهدا املواصالت البحرية خالل . املراكب البخارية بعدة عقود

التاسع عشر قد دفعت عددا كبريا من احلجاج  السودانيني الختيار  طريق  النصف األول من القرن
                                                             

أما . یقول أفالطون إن نعت المحیط باألطلسي ھي نسبة للملك أطلس الذي أطلق اسمھ أیضا على جزر و جبال )385
البحر في تاریخ "أنظر البحر في المغرب القدیم محمد مجذوب في  ،فیرى أن األطلسیین ینتسبون لجبل أطارت ھیرودوت

  . 147ص 1999المحمدیة . 7كلیة اآلداب المحمیة سلسلة ندوات رقم . تنسیق رقیة بلمقدم م المغرب
  .158ص . مالحظة اإلغریقي سترابون نقال عن محمد مجذوب نفسھ)  386
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البحر وبالتايل التعويض عن الربية والصحراء، وهذا التنقل يفتق أعينهم على معطيات جديدة 
  . وثقافة بديلة

ما يطرح التساؤل هو هذا االتفاق بني عدة ثقافات حول نظرم إىل البحر مما جعل الكثري 
األنتروبولوجيا يف مقارنام هلذه الثقافات ذات املالمح املتطابقة، يتساءلون هل هو  من علماء

حىت إن مجيع شعوب املتوسط تتقامسها مالمح أسطورية  387؟انتشار ثقايف أم هو تطور مستقل
مشتركة منها الرهبة و اخلوف من البحر و تعظيم جانبه و ذلك من خالل النظرة إىل ثقافات 

رغم من االختالف يف اإلبداع اإلنساين يف الزمان و املكان، جند أن القاسم املشترك خمتلفة على ال
هو الرهبة من املستحيل فكيف سيكون رد فعل الشعوب البحرية؟ على الرغم من الوفرة الطبيعية 

بار للمواد اخلام و املواد الغذائية و موارد اقتصادية معادن و أحجار مثينة و أيضا األمان النسيب باعت
  .lxxxviالبحر حاجز طبيعي من األعداء

فهل ميكن افتراض و جود خربات موحدة لدى هذه احلضارات اليت تنتشر فيها هذه  
األساطري؟ أم أن األمر ال يعدو أن يكون جمموعة من األساطري مت تروجيها لإلنفراد بالسيطرة و إبعاد 

 ةفالبحر كما يوفر عناصر إجيابي. رتياداملنافسني؟ أم أن البحر مهيئ لتلك األساطري نظرا لصعوبة اال
فإنه معرض ألخطار تنمو مع كثافة استغالل البحارة والصيادين و التجار هذا يف التفكري امللحمي 

فماذا عن النظرة الدينية الغيبية عن البحر؟ على الرغم من كون البحرية أو . األسطوري القدمي
نظرا لوجود إكراهات مادية ، )lxxxvii(بروديلكما يصفها  388املالحة القدمية حتت عنوان احلظ

كالتقنية اخلفيفة أو عوامل السرقة والقرصنة والرياح والعواصف و غريها من األمور اليت جترب 
  . السفن على التعطل والتوقف أو اإلفالس املباشر للقطع البحرية

. لظلماتكما أن اجلغرافيني العرب يصفون السواحل والبحار وأعطوا هلا أوصافا من قبيل ا
ولكون مهنة . مما يزيد من كراهة البحر يف الالوعي املغريب، وربط االشتغال فيه بوضعية االسترقاق

إىل مهنة السماكة  lxxxviiiمل يتطرق ابن خلدون. البحر غري مصنفة من املهن الشريفة وغري الشريفة
صور مرتبة  ال ضمن احلرف واملهن الشريفة و ال غريها، وهو ما زاد من هذه الصورة النمطية؛

                                                             
نحتاج لمعرفة أوضاع الخلفیة التاریخیة لالعتقادات الدینیة و الممارسات الطقوسیة و األنماط : "یشا  لیندریقول إل ) 387

االجتماعیة للسلوك التي تتیح لھا مثل ذلك التقبل و یتعین علینا أیضا أن نكتشف إن كانت ھناك مسافة مكانیة قصوى بین 
 ،رھبة البحر لدى البشر في ني تتم فیھ عملیة االنتشار؟ أنظر،حیز زمالمرسل و المستقبل تسمح بمثل ھذا االنتقال و أي 

  .40ص  314عدد  2005أبریل  ،الكویت ،سلسلة عالم المعرفة،  البحر و التاریخ
عنوان الحظ في البحر : وجدناھا تعج بالمتغیرات اإلضافیة و الطارئة ،إذا نظرنا إلى المالحة القدیمة: "یقول برودل)  388

  "الكوارث العدیدة التي ال یحصیھا العد یشمل قائمة
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حىت قيل أن من يسكن السواحل . الدونية اليت يوصف ا السماكون لكون أغلبيتهم من العجم
لقد انقلب هذا اال بعد السيطرة  .lxxxixأشبه خبلق السودان ميتصف باخلفة والطيش، والفقر وه

. خلدمالعربية فجعلوا منه معربا حنو الضفة األخرى، واستخدموا فيه األعاجم وهي من أعمال ا
بالرغم من غىن . xc"يكنسون طرقنا وخيرزون خفافنا وحيكون ثيابا: " يقول عنها أحد األعراب

فهل استبعد الختصاصه بفئة اخلدم والعجم ) التغذية/الغنيمة(منتوج البحر من الناحية االقتصادية 
خوال هلم صارت أمم العجم "الذين يرتبون يف هامش اتمع، وينظر إليهم على أم أصحاب فنت 

أما الرحالة ابن بطوطة فيقول عن البحارة فقراء سود يتحكم فيهم العرب ". أي عبيد وموايل هلم
  .xciالذين يقطنون يف الرب

إن العمليات البحرية ليست سهلة وميسرة فتتطلب خربة وتؤدة دائمة حيث جند البعض 
  .تنييتحدث عن مفارقة يف تكتيكات احلرب البحرية والربية، فصورمها كلعب

املعركة الربية تشبه لعبة الشطرنج بينما املعركة البحرية تشبه لعبة النرد حيث يضع اللعب قطعة "
و بالتايل . قد يأيت بشيء ال يتفق مع خطته ييف األماكن املختارة، مث ينتظر ما يأيت به الزهر الذ

ث يف املعركة فهذا ما حيد. تصبح تلك اخلطة بال فائدة، ويصبح من غري ادي وضع اخلطط
  .xcii"حيث حركتا  الرياح والبحر يف تغري دائم. البحرية

صد بعض بني الطقوس البحرية بالبحر األبيض املتوسطر  
  :ميكن جتسيد اجلانب الفلكلوري أو االحتفايل املتمثل يف جمموعة من الطقوس يف االمور التالية     

  : طقوس مواجهة االخطار
لبحر عند املغاربة ليست على نفس املستوى وليست بالسهولة ويبدو أن القراءة واملطالعة با

مبكان، هناك من يرفض القراءة إذا كانت من الناحية الدينية نظرا لذريعة الزحام كما هو مثبت يف 
وحىت ملن يستطيع منهم القراءة وتوفرت له شروط املطالعة فإن العتاب عليه . نوازل الونشريسي

ومنهم . رفية، وطقوس البحارة الواجب السلوك عليها يف البواخرواملمانعة لظروف ومنطلقات ع
فريق يلح على القراءة وهم الرياس البحريني الكبار، ومن يوجهون املراكب والسفن وسبق أن 

إىل جانب هذا الفريق جند . قدمنا نصائح من جرب البحر وتوصياته هلم باملطالعة وقبول كل جديد
ومنها حزب البحر الشاذيل، وحزب من القرآن صباحا  األورادتنفيذ املبحرين يلحون على القراءة و

ومساء، ومن أخبار جناة السفن ما قدمه عبد القادر الفاسي السودي يف رحلته إىل احلج على منت 
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سفينة هولندية انطالقا من طنجة  وتعجب الربابنة االجانب من كرامة وفضل االدعية اليت قاموا ا 
 حني أن قراءة سور القرآن جرت به العادة عند املغاربة منذ القدمي وهنا يف.أعالهكما مر بنا 

وقراءة توسالت الشاذيل املعروفة  xciiiنسجل اقدام جمموعة من املبحرين عليها سورة االخالص
وملا ازمعت "حبزب البحر، أو االستخارة قبل السفر إىل احلج، والتوسل بأقطاب الطرق الصوفية 

فأعددت كراء البابور ذهابا [...] أنظر يف الطريقة اليت امتشى عليهاصرت [...] على السفر 
كما يشتغل معظم الركاب بقراءة  xciv"وقدمت مهة الشيخ التجاين يف بلوغ األماين[...]وإيابا

اللطيف عند كل خطر والتوسل االنبياء والرسل واالقدام على قراءة القرآن إال ما كان من ي يف 
وامام هذا اخلطر الداهم "أو االستصراخ والتضرع والعويل .مع الفونيت بعض السفن كما مر بنا 

شرعت النساء يصحن والرجال يودع بعضهم بعضا، وكأن الكل يعتقد أن املركب سيغرق ال 
 )xcv"(حمالة

  : طقوس الوداع واالستقبال

وائل عادة تقوم سلطات املرسى بإعداد ويئة أجواء تسفري الركب احلجي، كما حيرص معظم الع
ويكون هذا  xcvi"يرافقونه إىل املرسى وإىل أن يركب البابور"املغربية على مرافقة وتوديع املسافر 

وكما هو احلال يف التوديع، فإن . أو كان أهله حاضري املدينة املينائية. ملن علت مكانته يف قومه
وحتظى . االختصاراالستقبال ال يقل أمهية يف مثل هذه الطقوس اليت ذكرنا نتفا منها حرصا على 

الوفود الدولية والبعثات السفارية املتوجهة إىل املغرب، مبجموعة من الطقوس كالقيام مبشاهد 
بألعاب الفروسية "فلكلورية والتمييز بسباق اخليل وطلقات املدافع، إظهار للشجاعة املغربية 

لويس دو شينيي على حسب شهادة  xcvii" الفوضوية والعنيفة اليت جتري على الشاطئ تشريفا هلم
واورد طريقة ، ة الفرنسية إىل املغرب للتفاوض حول االسرىالديبلوماسيالذي رافق البعثة 

حل مبعوثو امللك لويس اخلامس عشر مبيناء مدينة وملا "االستقبال اخلاص بالدبلوماسيني االجانب 
طراز رفيع قد حظيت باستقبال من  389وكانت البعثة. أسفي على منت ثالث بواخر حربية كبرية

 ممل يكن طيبا عند رؤيته تلك األراضي اجلرداء، كما أ همعند نزوهلا على اليابسة، غري أن انطباع
لدقة الفتقارها لبألعاب الفروسية الفوضوية والعنيفة اليت جتري على الشاطئ تشريفا هلم،  وامل يعجب

  .)xcviii(صاخبةمع الفرسان ذوي األلبسة الفاقعة واحلركات ال همتعاطفوواالنتظام 

                                                             
  .التي تضّم عددا كبیرا من األعضاء جرى انتقاؤھم بعنایة الفرنسیة )389
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  :  طقوس افتداء االسرى

يشكل وقع القرصنة على االسر واتمع حدثا جيمع بني ما هو نفسي ومادي وديين وسياسي 
قضية افتكاك اسرى مسلمني بني يدي النصارى، حيث تقوم بعض النساء بالتوسالت ف. واقتصادي

رات إن مت تسريح زوج أو أخ واللوذ حبرم االضرحة والصوم فيها واخذ النذور من نقباء هذه املزا
حىت أن هذه التوسالت استطاعت احلصول على تعاطف مشوب بعاطفة دينية، حيث . أو ابن واب

هذا االعتصام املدر ) xcix(يتعاضد له الكل، من أجل االستخالص ورفع االسترقاق عرب الفداء
يتعلق باحلياة ، أبرزت لنا جانبا من اليومي بل إا صورت ما اإلسالميةللعاطفة ولألخوة 

االجتماعية؛ كمحاولة اشهاد العامة ومحلهم على االعتراف بابن االسري وبزوجته االوىل، وإمكانية 
وتوالت العادات والطقوس ببعض  )c(مثال إذا مضت بعض السنون الطالقزوجة االسري  أن تطلب

يستعان ، وحىت لمنيسمسؤولية ملقاة على عاتق مجاعة املاألسر إىل كون مسؤولية ابناءهم االسرى 
األسرى املسيحيني  مقايضة نيطالناس من السالأو يلتمس ).ci(لفدائهم بيت مال املسلمنيب

أو اعتبار ما يقوم به االسري مبثابة اجرة حتسب  مقابل املاللتخفيف تكلفة االفتكاك باملسلمني 
    ).ciii(كما كانت تنظم مجع التربعات يف املساجد). cii(الفتكاكه

، يتبناها ية خمتلفةان هذه الوسائل املادية اليت أتينا على ذكرها كانت هناك طرق روحباإلضافة إىل 
شفاعة االسري أو قبيلته وعشريته، حيث يلتجئ أهله إىل ضريح ويل من أولياء الساحل التماسا ل

بعد استمروا كان هناك أولياء  ،من جهة ثانية. األولياء والصاحلني الذين تنسب هلم كفاءات خاصة
استطاعتهم حتقيق  ، اليت مل تكن عرضية يف حيام فقط بل كان يفوفام يف حل مثل هذه الوسائل

 قبضةيف من املغاربة فرين ابإجراءات وقائية لتاليف سقوط املس إىل جانب القيام افتداء األسرى
يث عن إن تقديس األولياء واحلد. ت توجه إليهمتوسالدعوات و، ؤالء األولياءهلكان و. النصارى

معجزام كانت بالنسبة لألسري وكذا عائلته مبثابة عزاء وتسلية حبيث جيعلهم ذلك يفكرون على 
إن أقدم مثل معروف لدينا حول هذا التدخل املعجز . 390األقل يف إمكانية حدوث معجزة اخلالص

يقال إن  .391أال وهو احملدث واملفسر املشهور بقي بن خملد ،يتعلق بأحد أكابر العلماء القرطبيني
بعدئذ حكى  لكن ،ابنها األسري عند النصارى بعد ان يئست من مجع كلفة افتداء امرأة جلأت إليه

                                                             
  .یلعبون دور األطباء النفسانیین أیضاال تقتصر مكانة ھؤالء السادة في االفتكاك بل إنھم  )  390
  .889توفي سنة )  391
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القساوسة  حىتاألسري قائال إن السالسل احلديدية يف كعبيه سرعان ما كسرت حبيث مل يستطع 
 بالد املغرب رافقوه إىلوربانية خاصة تركوه حرا  روحانيةوأدركوا أنه حيظى ب. يهإعادة القيد إل

)civ(  

الزاهد األندلسي الشريف من القـرن  ك. إن مثل هذه املعجزات تنسب إىل صلحاء العصور الالحقة
، واشتهر بقطع املسافات الطويلة يف 392رقبتهعن يرخي األغالل عنه أنه عرف ، الذي الثاين عشر
صد  ،س املرحلةوهو من الصلحاء األندلسيني من نف ،مما حيكى أيضا أن الشاطيب). cv(وقت وجيز

ويف واقعة أخرى عرف كيف يغـري اجتـاه   . عليه مائة من الفرسان املسيحيني الذين راموا القبض
الرياح بكيفية جعلت سفينة مسيحية حمملة باألسرى املسلمني تتكسر يف اليابسـة حبيـث حتـرر    

سـي  كما كان الـويل األندل ). cvi(األسرى املسلمون ولقي املسيحيون ما يستحقونه من جزاء 
اليوم  العودة والتحرر يفكن من يتمنادى عليه بأمسائهم  وكل من الشستري ينادي على األسرى 

يقال إن زوجة مالح . 393"رحيان األسود"من بني األولياء املشهورين يف مدينة سبتة و) cvii(القادم
 ومل مير وقت طويل على دعاء الـويل . أسر من طرف املسيحيني طلبت منه التدخل الفتداء زوجها

هكذا كان رحيان األسود يعترب الويل واحلامي األول للمالحني . حىت عاد البحار عند زوجته ساملا
من مث أصبح قربه من أهم القبور اليت يتعبد فيها يف سبتة كما يعدون الـدفن جبـواره   . واملسافرين

كان يعيش الـويل الصـاحل    ،يف فاس حوايل منتصف القرن السادس عشرو.)cviii(شرفا عظيمـا
إن الكرامات اليت تنسب إليه تتعلق بربكته يف االستشفاء ويف . cixضوان اجلنوي جنل أحد اجلنوينير

وكذا االحتماء مـن   394عة أو املسروقة أو العبيد اهلاربنيئافتداء األسرى والعثور على املواد الضا
ول دور كل إن الروايات اليت تشاع ح). cx(العديد من الكوارث الطبيعية كاحلريق واحنطام املنازل

  .ناسبحارة ومهوم الهؤالء يف فداء األسرى تعرب عن التأثري الذي لعبته هذه الظاهرة يف حياة ال

  

   

                                                             
عائدا في ساعات قلیلة قطعھا  ،رق قطعھا یوما كامال خالل أخذھما أسیرین في البالد المسیحیةاستغ ،تمكن برفقة صدیق لـھ من قطع مسافةفقد  ) 392

  إلى بالده
ریحان الذي یعني : كان اسمھ في الحقیقة بمثابة رمز. لقد كان ھذا الشخص مقدسا خالل القرون الوسطى لدى الخاصة والعامة ) 393

  .األسود تدل على نفس المعنى كما أن لفظة، كثیرا ما یطلق على العبید والحبق 
لقد أدان . لجھده قصد تحریر أسرى الحرب بعد معركة وادي المخازن التي دارت بین المغرب والبرتغا ،عمل رضوان الجنوي ) 394

  .المنصور عندما اختار تحریر األسارى المسیحیین بالمال بدل استبدالھم باألسرى المسلمین عند البرتغال حمدحینئذ السلطان ا
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  :طقوس تأليه القوة البحرية

يقولون إن أبا العباس هو الذي ينجي املراكب يف البحر، وقلت " املركب يقول السوداين أن أرباب
" وجياون االخطار احملدقة م ب  cxi"الرب أحد إال اهللا هلم اتقوا اهللا وال ينجي يف البحر وال يف 

رمي الفلوس أو الزيت أو الكبش املذبوح يف البحر أليب العباس السبيت، وندائهم ب يا أبا العباس  
كما ميتنعون عن ممارسة الشعائر الدينية يف املراكب املغربية cxii"ثالث مرات وقت هيجان الريح

ك بقراءة القرآن، وذلك ظاهر ألن القرآن هو أعظم املعجزات والصنم ألم يؤمنون أن املركب ل
ومن الطقوس املعمول ا يف البحر االبيض  cxiii"ال يثبت مع أعظم املعجزات الذي هو القرآن

املتوسط القطع واالميان بوجود أماكن حمروسة يف ميناء جزيرة المبادوز ومناعة كنيستها املعدة 
ع عاجزون عن فهم ما جيري يف ذلك امليناء، خاصة الرهبان كملجأ للسفن حيث يقف اجلمي

وتفرض على طواقم السفن النصرانية محل املبشرين يف الرحالت ). cxiv(والربان ومجيع املسافرين
التجارية وغريها و أيضا املوجهني واملرشدين الذين يعملون كمهنيني نفسانيني و يعاجلون احلاالت 

  .تداد األهوال و عواصف البحراملستعصية يف ظهر السفن عند اش

برمي خامت ذهيب ثقيل قدمي مرصع حبجارة مثينة و ميسكه عاليا لريى التماعه كل  ليقوم الكاردينا"
مث . واحد على نور الشمس و هنالك خيفض ذراعه و يصرح قائال أيها البحر نتزوجك ذا اخلامت

  )cxv"(األدرياين يقذف باخلامت بني األمواج تلك هي أعراس البندقية بالبحر

هذا منوذج من الطقوس املمارسة عند شعوب البحر االبيض املتوسط ،قبلها من قبلها وذمها 
من ذمها من الرحالة، ولكنها صارت عمال وطقسا ممارسا عند مواجهة أهوال البحر و معاجلة 

  .حاالت اخلوف و اهللع اليت تصيب البحارة

نرصد ء اصحابه باختالف مرجعيام الفكرية، حيث وكخالصة هلذا العمل الذي يبني اختالف ارا
عند التاديل حديثا عن السفينة وأنواعها واملأكوالت واألشرعة وكيفية السري بينما الفونيت، قام جبرد 

الرياح، البوب، اإلله، حال املرأة على السفينة، )الطقس اليومي(املنكرات والبدع بني البحارة 
بينما جند كال من السودي . سمية الرايس والسفينة، وجمال اإلحبار، النجدة، ت395القراءة املمنوعة

وسكريج حبديث خمالف إذ ابرزا أهواال البحر وصعوبات االحبار بالبحر االبيض املتوسط وكيفية 
                                                             

لقلنا أن النمط الذي تحدث عنھ الفونتي مخالف لما قام .نظرنا ما قدمھ عبد القادر السودي ،في رحلتھ الكبرى، طبعة الشراطین فاس الحجریة لو)  395
  .بھ الریاس الھولندیون معھم
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ولكن الفقيه احليوين الذي اتى من عمق . تاليف االخطار بااللتزام بترديد بعض االوراد والتوسالت
ص الفردي وتشخيص جمتمع السفينة وأهم املعامالت اليت حتدث بني الرياس املغرب انشغل باخلال

والركاب وعن العالقات واللقاءات البحرية وكيفية ولوج مراسي الدول وموانئها وحتدث عن 
االختالفات بني السفن املغربية ونظرياا االجنبية ،كما وصفها أيضا ابراهيم التاديل وتوحدا يف 

أن تبادل  يمن البديهو".اهلدف والنتيجة"سالمة وتكوين ربابنة حمليني  املنطلق باحلرص على
احملظوظني لبعض . نخاسةاألسرى كان فيه عزاء وتسلية ألولئك الذين مل يساقوا بعد إىل أسواق ال

، حتت تصرف امللوك قصد استخدامهم واملتاجرة يةالذين كانوا يوضعون بعد عملية تصفية أول
حول  ،لبية العظمى من األسرى كان يتم توزيعها خفية بأسرع ما ميكنيف حني أن األغ. فيهم

إىل جانب االهتمام الرمسي، كانت هناك .cxviغاريبيتم التوزيع على الصعيد امل ، حيثأسواق
غالبا ما يكون تاجرا وصاحب و". بالفكاك"مبادرات فردية أدت إىل إحداث وظيفة خاصة عرفت 

كان يعقد العقود مع املالكني و. سرى خالل رحالته التجاريةعالقات دولية يسهر على افتداء األ
  .األحرار ألجل افتداء أسرى معينني من البالد املسيحية مقابل مبلغ مايل حمدد
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   Bibliographie مفهوم الببليوغرافيا -

ي ، مل تقتصر على جمال دون غريه، بل إن الثورة املعلوماتية اليت عرفها العامل إبان القرن املاض
هذه الثورة ، بل أصبح  الكتاب، من أثر/مست مجيع ميادين احلياة اإلنسانية، ومل ينج الوعاء املعريف

ـَـساً من قبل حوامل أخرى للمعرفة أكثر دقة وأخف محال وأكرب سعة  إال أن . هو نفسه، مناف
له، ساهم يف التأريخ له وتوثيقه والتعريف به  ذلك مل ينقص من شأنه، بقدر ما كان خادما طيعا

ألن من أوىل شروط . على أوسع نطاق، فازدهرت العلوم اليت تتخذه موضوعا هلا وتشعبت
، وهذا ما "  حفظا للطاقات واألموال واألوقات"اإلبداع العلمي، معرفة السابق بتجميعه ونشره، 

  .يدخل يف صميم العمل البيبليوغرايف

علم الببليوغرافيا وأهميته في حقل الدراسات 
  التاريخية 

  

  ولید موحن
  التاریخباحث في 
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انتشارا وذيوعا لعلم الببليوغرافيا منذ عصر النهضة واألنوار  ي عرفت فيه أوروبا ففي الوقت الذ
الزال هذا املصطلح إىل حدود يومنا  هذا  يف عاملنا العريب واملغرب جزء منه  مبهما .

فهل ذلك راجع إىل أن كلمة .وغامضا،ختتلف دالالا من مفكر إىل أخر ،ومن علم إىل أخر
   .يف املعاجم العربية، أم أن العرب ال يهتمون باجلوانب الشكلية واألمور التنظيميةببليوغرافيا مل ترد 

وتوجد كلمات يف املعاجم العربية قريبة إىل معىن ودالالت الببليوغرافيا ،كالفهارس وهي أيضا 
كلمة فارسية معربة معناها الكتاب الذي جتمع فيه أمساء الكتب، وتطلق أيضاً على قائمة حمتويات 

وقد اقترح بعض  .396كما تطلق على هذه الببليوغرافيات أمساء قوائم ،أو أوعية.لكتابا
كبديل ملصطلح الببليوغرافيا األجنيب ،غري أن هذا املصطلح مل "الوراقة"الببليوغرافيني العرب اسم 

  .يلق رواجا وشيوعا يف منطقتنا العربية 
 Bibliographyويقبلها يف االجنليزية كلمة   Bibliographieوتسمى باللغة الفرنسية  :ببليوغرافيا 

وهي من املفاهيم والكلمات واملصطلحات الدخيلة على اللغة   Bibliographiaأما يف االسبانية  
وميكن تقسيمها اىل قسمني   BiblionGraphiaالعربية ،فهي مشتقة من الكلمة االغريقية 

Biblion ومعناه كتيب صغري ،وGraphia  أو النسخ ،وكان معناها يتركب من  وتعين الكتابة
والتعريف الشائع لببليوغرافيا ".397كتابة الكتب أو نسخ الكتب"هاتني الكلمتني فكانت تدل على 

هو قائمة الكتب أو غريها من اإلنتاج الفكري،وبالتايل فهي علم القوائم وقوائم االنتاج الفكري 
ئمة من املراجع مرتبة وفقا لتصنيف معني  قصد وميكن أيضا تعرف الببليوغرافيا بكوا  قا. .بعامة 

وقد عرفت منظمة   398السماح جلمهرة القراء  معرفة اإلنتاج املعريف يف حقل معني ،وجمال حمدد
الببليوغرافيا بكوا ذلك اجلزء من علم الكتب ،الذي يعاجل الفهرس ،وينوه  1950اليونسكو سنة 

،وبصورة عامة ،ميكن القول ،إن الببليوغرافيا  بوسائل  احلصول على املعلومات حول املصادر
تشكل جزءا من علم الكتاب،وإا تستند إىل البحث ،والداللة والوصف،والتنظيم ،دف تكوين 

  .فهارس للمؤلفات  قصد التعريف ا تعريفا منظما لتسهيل عملية البحث العلمي 

                                                             
یدة ،جرلفھرستھ ومھدت الندیم ابن سبقت مبكرة محاوالت:  المسلمین عند الببلیوغرافیا علم نشأة،مظھر عاطف 396

 18،ص3/11/1419،الموافق13132،19/2/1999الحیاة،العدد
 11،ص  1992لیلى عبد الواحد فرحان،الببلیوغرافیا تطورھا انواعھا أسالیب أعدادھا،الجامعة المستنصریة كلیة االداب،بغداد  397

398 BOULOGNE, Arlette. Comment rédiger une bibliographie. Paris : Nathan, 2002. p. 5  
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ا ،فمعىن الببليوغرافيا يدل على وحسب قاموس املعاين وهو من القواميس العربية احلديثة نسبي
وصف الكتب واملخطوطات او التعريف ا؛ املراجع؛ املَصادر؛ بيان مبؤلفات كاتب او مبطبوعات 

  .دار الناشر؛ ؛ فهرس؛ فهرسة الكتب؛ مسرد نقدي بالكتب املتصلة مبوضوع أو حقبه أو مؤلف ما
قائمة من الكتب واملقاالت اليت فتعين    oxford Word powerاما حسب القاموس االجنليزي 

  399.يستعني ا الكاتب عندما يكون بصدد كتابة حبث ما
  :وميكن إيراد جمموعة من التعاريف اليت تتسع وتضيق طبقا لعاملي املكان والزمان، ومنها

   «…هو علم وصف الكتب والتعريف ا ضمن حدود وقواعد معينة"  - أ
الفروع لعلوم املكتبات واملعلومات ، حيث تغطي  يدل على علم مستقل يعترب من أهم"  -ب

البيبليوغرافيا بدراستها وممارساا شبكة متداخلة من املوضوعات ، وجمموعة معقدة من األساليب 
   ". واملعاجلات ألا تتناول اإلنتاج الفكري لإلنسان يف إطاره الذي يتسع كل يوم

  "عن موضوعها أو فحواها األديب موضوعات مادية بعيدا) بوصفها(دراسة الكتب "  -ج
فإن البيبليوغرافيا علم مستقل، جماله اإلنتاج الفكري املكتوب ، حصرا وحتقيقا ومجعا : وعموما 

وتأرخيا وتصنيفا وتوثيقا ووصفا، له قواعده وفلسفته ، وضرورته ال حميد عنها يف زماننا أكثر من 
املعلومات واملعرفة اإلنسانية والوسائل  أي وقت مضى ، للتدفق واالنفجار الذي تعرفه جماالت

  .املعلومايت املعلوماتية، وهو العلم الوحيد القادر على ضبط هذا التدفق وهذا االنفجار
ويف احلقيقة يصعب حتديد مفهوم حمدد ومضبوط لعلم الببليوغرافيا،ذلك أن قلة من الببليوجرافيني 

ن أن خمتلف العلوم والتخصصات واملشارب برغم م. 400فقط هم من اهتموا بتاريخ الببليوغرافيا
وتنهل .لكوا غري حمصورة يف العلوم اإلنسانية أو الطبيعية" الببليوغرافيات"تشترك يف احلاجة ايل 

  .منها جماالت وحقول املعرفة والعلم
ومعلوم أن الباحث والدارس يصعب عليه االطالع على خمتلف ما دون حول ميدان ختصصه ،من 

وأحباث خاصة مع الطفرة التكنولوجية ،والدينامكية املعلوماتية ،وأساليب البحث  كتب  ودراسات
اليت تلزم عليه االطالع على ما جاد من أحباث ومقاالت ملسرية مسار العلم والثقافة .املتطورة 
ويف ضوء هذا الواقع،أصبح الباحث حباجة قبل كل شيء إىل مؤلفات تعرفه مبا نشر وينشر .والعوملة

يف املعارف العامة واملتخصصة،حىت يعرف بوجودها،ويهتدي إليها ،وهو العمل الذي تقوم به  تباعا
                                                             
 399Joanna ;Turnbulle,OXFORD Word power ;Oxford University Presse, Second edition,china 2000,p67"a list of 
the books and articles that a writer used when he/she was writing a particular book 

  14،ص1996،مصر 1زیز خلیفة،الدار المصریة اللبنانیة،أسوان ط رودلف بلوم ،الببلیوجرافیا بحث في تعریفھا وداللتھا،ترجمة شعبان عبد الع 400
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فأمهية الببليوغرافيا تنبع من أمهية املعلومات .الببليوغرافيا بأنواعها املتعددة،وخدماا املتنوعة 
نظيمها ،وحتليلها ذاا،ألا الوسيلة األوىل،واألداة األقوى للسيطرة على هذه املعلومات من خالل ت

  401.والتعريف ا 
يف السنوات املاضية كان يصعب على الباحث كتابة هوامش ،وإحاالت،وتنظيم الببليوغرافيا ،إال 
جبهد جهيد ومضين،لكن يف وقتنا هذا أصبح كتابة نص البحث متنا وهوامش حسب الطريقة اليت 

من تعديالت وإضافات،وترتيب  يفضلها الباحث وتغيريها بسرعة فائقة حسبا ما تقتضيه رغبته
الببليوغرافيا حسب احلروف األجبدية بنقرة واحدة على الفأرة بعد أن كانت هذه العملية تأخذ 
حيزا هاما من وقت املؤرخ،فضال عما كان ينجم عند بعض الباحثني من أخطاء يف ترتيب املراجع 

يلة يف عاملنا العريب مقارنة ورغم ذلك هذه الببلليوغرافيات تظل قل 402.رغم حرصهم على جتنبها
  .بالدول األوربية والواليات املتحدة األمريكية

والتاريخ بكونه جمموعة من األحداث اليت وقعت يف املاضي وتشكل أساس احلاصر،ومرآة املستقبل 
نظرا ملا يعرفه من حركية " بيبليوغرافيات"،من التخصصات اليت حباجة خاصة إىل إنتاج وإخراج 

تمرة ،واجتاهات خمتلفة ،يصعب معها مسك خيوطه وسرب أغواره سوى بتوفر رصيد وتغيريات مس
  .بيبليوغرايف وزاد معريف توفره الببليوغرافيات مبختلف أنواعها وأشكاهلا

 .الببليوغرافيا وأنواعها  -1
ميكن تشبيه البيبليوغرافيا بشجرة، ميتص جذعها بواسطة اجلذور من كل املعارف، مث تتفرع منه 

روع وتتشابك ، وكل فرع يتفرع إىل فروع أخرى وهكذا دواليك ، إىل درجة أصبحت معها الف
ي األنواع غري قابلة للتحديد ، لكن مع ذلك ميكن جتميعها  يف نوعني رئيسيني منهما تتفرع باق

  :األنواع أو تندرج ضمنهما ومها
مها الببليوغرافيات العامة  تنقسم الببليوغرافيا من حيت أشكاهلا وأنواعها  إىل قسمني أساسيان

 : اىل  فروع وأنواع والببليوغرافيات اخلاصة ،وتتفرع من كل واحدة منهما
 الببليوغرافيات العامة -أ

وهي بيبليوجرافيا عامة تشمل خمتلف العلوم ،وتبحث يف جممل احلقول ،بكل اللغات ،وتشمل 
موضوعات املعرفة اإلنسانية مجيع أنواع اإلنتاج الفكري من كتب ودوريات،كما تشمل مجيع 

                                                             
 17، ،ص 1،1995ط ،عبداللطیف صوفي،مدخل الى علم البیبلیوغرافیا واآلعمال البیبلیوغرافیة،دار المریخ للنشر،الریاض 401
 52،ص2001طبعة النجاح،الدار البیضاء،ابراھیم القادري بوتشیش،مستقبل الكتابة التاریخیة في عصر العولمة واالنترنیت،منشورات زمان،م 402
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وتنقسم هي  403.،واللغات البشرية،فهي ال ختضع آلية حدود أو قيود موضوعية أو لغوية أو نوعية
األخرى إىل جمموعة من األقسام واألنواع ، منها الببليوغرافيات العاملية وهي تم بكل أنواع 

ستحيل  نظرا ملا يعرفه العامل من اإلنتاج املعريف يف الكرة األرضية ، وهو بدون شك عمل شاق وم
حركية ،وهناك حماوالت جادة يف هذا املضمار ونذكر على سبيل املثال بيبليوغرافيا مكتبة 

وهناك أيضا الببليوغرافيات الوطنية وهي تقوم . الكونغرس األمريكية ،ومكتبة باريس الوطنية 
ر منها الببليوغرافية الوطنية برصد جممل ما مث إصداره يف بلد معني من كتب ودراسات ، ونذك

وذلك حسب ما ينص القانون املنظم للمكتبة .  املغربية  اليت تصدرها املكتبة الوطنية سنويا 
ظهري شريف رقم ( 2003دجنرب  22بتاريخ  5171الوطنية  الصادر باجلريدة الرمسية عدد 

داد البيبليوغرافيا الوطنية الذي ينص  يف مادته الثانية  على إع  2003نونرب  11صادر يف . 1.03
  .اليت تضم كل ما يصدر بالتراب الوطين من كتب ودوريات

، والببليوغرافيا الوطنية املغربية متوفرة يف نسخة جديدة الكترونية 2007و ابتداء من سنة 
 .كتب مطبوعة، دوريات، خرائطية، ووسائط مسعية بصرية: وديناميكية، تشمل خمتلف احلوامل 

ى سبيل املثال فهرس منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط ،أو فهرس كما نذكر عل
  404.وبيبيليوغرافيات مؤسسة امللك عبد العزيز.منشورات املعرض الدويل للكتاب الدار البيضاء 

 : الببليوغرافيات اخلاصة أو احملددة -ب
مان حمصور، وموضوع وهي الببليوجرافيات احملددة بإطار جغرايف حمدد، ومكان معني، وز

وتتميز الببليوغرافيات املتخصصة عن العامة يف كون كل نوع منها موجه إىل .وختصص مضبوط
شرحية معينة من القراء،وفئة خاصة من املستفيدين،وذلك انطالقا من طابعها املتخصص،والنوع 

  405.احملدد لكل منها

                                                             
  .42عبد اللطیف صوفي،مرجع سابق ، ص  403
 أنشئتوقد .1985 سنة یولیوز 11 في العموم أمام أبوابھا اإلنسانیة والعلوم اإلسالمیة للدراسات سعود آل العزیز عبد الملك مؤسسة تحتف 404

 یدیرھا العام، النفع ذات المؤسسة صفة على حاصلة وھي المعنویة، صیةالشخ على تتوفر جمعیة شكل على المغربي القانون بموجب المؤسسة
 لخدمة باألساس تتوجھ بذلك وھي .والخاص العمومي القطاعین وإلى واألكادیمیة الجامعیة المؤسسات إلى تنتمي شخصیات من یتكون إدارة مجلس

 مكتبة صارت ھكذاو .واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم: تخصصھا بمجاالت ةالمرتبط العلیا والمدارس الجامعیة المؤسسات وطلبة واألساتذة الباحثین
- العربي العالم وعن اإلسالمي والغرب المغاربي الفضاء عن ویكتب كتب ما على اإلطالع في الراغبین الباحثین ومحج األكادیمیین وجھة المؤسسة
للمزید من التفاصیل انظر الموقع االلكتروني للمؤسسة  .واالجتماعیة نسانیةاإل العلوم في والمنھجیة النظریة المستجدات آخر على وكذا اإلسالمي

www.fondation.org.ma  
  . 44عبد اللطیف صوفي،مرجع سابق ،ص   405
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ضوع واحد كأن نقول بيبليوغرافية ومن أشهرها الببليوغرافيات املوضوعية وهي اليت ختتص يف مو
القصة ،الشعر،اآلداب ،الفلسفة ،التاريخ ،وقد تشمل علوم وحقول متقاربة ومتجانسة 

 : وعلى سبيل املثال نذكر.،كببليوغرافيا العلوم االجتماعية أو اإلنسانية أو الطبيعية 
 الببليوغرافيا العاملية يف جمال العلوم االجتماعية

 للباحث عبد الواحد املرابط“ مداخل بيبليوغرافية -املغربية احلديثةالدراسات األدبية ”
 .بيبليوغرافيا الرواية املغربية للباحث حممد قامسي 

 . تافياللت الكربى ، مقاربة بيبليوغرافية للباحث سعيد واحيحي
 .إعداد  الباحث محيد بالشعد) كتب ومؤمترات وأطروحات(قائمة بيبليوغرافية عن املرأة 

خطوطات واخلزانات باملغرب حماولة بيبليوغرافية للباحث حممد املغراوي ،منشورة مبجلة دعوة امل
 .م2013يناير / ه1434صفر 404احلق العدد 

الرحالت املغربية إىل أوروبا، مدخل بيبليوغرافيا، عبد النيب ذاكر،منشورة ضمن جملة املناهل العدد 
55 

INTERNATIONEL BIBLIOGRPHY OF THE SOCIAL SCIENCES . 
CENIVAL (Pierre de). Bibliographie d'histoire coloniale, 1900-1930. 

ومن الببليوغرافيات املنتشرة نذكر بيبليوغرافيات األفراد أي اليت تقوم بالتعريف مبجموع اإلنتاج 
يات ومن أمثال بيبليوغراف.... الفكري واملعريف لشخصيات من الشخصيات األدبية أو التارخيية 

  راألفراد نذك
حممد معن ،عبد اهللا العروي بيبليوغرافيا بأعماله وما كتب عنه يف املصادر الغربية والعربية 

،منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بنمسيك ،الدار 2011-1964واملغربية
  2012.البيضاء

جامعة حممد األول ، ،سرية وببليوغرافيا ،إعداد عبد العزيز الساوري، منشورات 406حممد بن شريفة
 . وجدة

، للباحث عبد الفتاح Etude bibliographique=دراسة يف حياة ومؤلفات اآلستاذ عبد اهلادي التازي
 1991.الزين ،منشورات املعهد اجلامعي للبحث العلمي

                                                             
لھ عدة مؤلفات ، وحقق .حث مغربي مھتم بتراجم أعالم الغرب اإلسالمي، وھو أستاذ جامعي بعدة جامعات ومحافظ بالخزانة العامة بالرباطبا 406

  .ودیوان ابن مركون عیاض، للقاضي المدارك وترتیب المراكشي، الملك عبد البن والتكملة الذیلمجموعة من المخطوطات منھا 
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مجع الوثائق واملصادر واملراجع : إن العمل البيبليوغرايف يستند إىل عدة خطوات أساسية وهي 
انت ورقية أم رقمية، وحتديد موضوع البيبليوغرافيا، ومالحقة املادة ومالحظتها، وقراءة سواء أك

املعطيات الوثائقية، وحتديد منهجية الترتيب والتصنيف وذلك باالعتماد إما على التحقيب 
 .الدياكروين وإما االعتماد على املعطى الوصفي

  طرق تنظيم الببليوغرافيا - ج
ليوغرايف يف اهلوامش واإلحاالت وقوائم الببليوغرافيات يطرح مجلة من ال شك أن التنظيم البب

اإلشكاالت ، لتعدد الطرق واملناهج املتبعة من طرف الباحثني يف تنظيمها وآليات ترتيبها ،وتنوع 
ورغم هذا التنوع فأن اهلدف من كل هذا وذاك هو التوثيق واألمانة العلمية .املدارس املنتمني إليها

  .وميكن ترتيب الببليوغرافيا كاآليت.مصداقية وعلمية البحث أو الدراسة أو املشروعو لتعزيز 
  بالنسبة للكتب

، اجلهة املكلفة بالنشر  ،مكان النشر، سنة . ، الطبعة.، املترجم.اسم املؤلف، عنوان الكتاب
  النشر،عدد الصفحات

 :يف حالة وجود مؤلف واحد  .أ على سبيل املثال 
، افريقيا الشرق،الدار 1، ط 1956-1931اسبانيا واملنطقة الشمالية املغربية عبد الرحيم برادة،

  م 2007البيضاء،
والسجناء،مناذج من تاريخ املغرب الوسيط،منشورات الس الوطين  مصطفى نشاط،السجن
  . 127، عدد الصفحات2002حلقوق اإلنسان،الرباط،

تفي يف الئحة الببليوغرافيا نترك فراغا أما يف حالة وجود جمموعة من الكتب لنفس الكاتب ،فنك
  .لداللة على أن الكتاب للمؤلف نفسه_______

اما يف حالة وجود جمموعة من املؤلفني ،فنكتب االسم األول الذي ورد ألحد املؤلفني ونعقبه 
  .للكتب باللغة األجنبية et alبالنسبة للغة الضاد، أو   " وآخرون"بعبارة 

  املقاالت والدوريات
  وص املقاالت والدوريات فلها تنظيم ببليوغرافيا خاصا على الشاكلة التاليةخبص

  صفحات املقالة : اسم الدورية، العدد . ”عنوان املقالة . " مؤلف املقالة
  مثال



اإلنسانيةريخ والعلوم في التا:مجلة ليكسوس  

243 
 

 
 

محان،عبد احلفيظ،صورة فاس يف مطلع القرن التاسع عشر من خالل رحلة على باي 
ألندلس دراسات يف التاريخ واالركيولوجيا،تنسيق ،ضمن كتاب املغرب وا)دومينجو باديا(العباسي

  85- 70،ص 2009منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،تطوان، 3، العدد  حممد حبييب،
  :أم أن كان املقال منشورة يف أحد الصحف نسري على الطريقة التالية

 .اسم الكاتب،عنوان املقال،اسم اجلريدة، العدد،التاريخ،العمود
يب اخلراز،تشجيع املغاربة على االخنراط يف صفوف اجليش االسباين،جريدة حممد احلب

  . 2006ابريل 318،18العدد"الشمال"
  .وعلى نفس النهج نسري يف اللغات االجنبية 

أما خبصوص ترتيب الببليوغرافيا بصفة ائيا يف اية البحث فتكون حسب العرف اجلاري به 
وهنالك من املدارس من تعتمد  407.ية الكتب واملستنداتأو حسب نوع العمل هجائيا وأجبديا ،

ترتيبا كرونولوجيا حسب تواريخ وسنوات صدور الكتب والدراسات من احلديثة اىل القدمية 
  .تظل هذه الطرق نسبيا ،وال يلتزم ا اىل قلة قليلة من الباحثني . والعكس صحيح

  .أمهية الببليوغرافيا يف ميدان البحث العلمي -د
فال ميكن ألي . اء أن  البحث الببليوغرايف يكتسي أمهية قصوى يف ميادين العلم واملعرفة ال مر

باحث أن خيوض غمار حبثه دون اإلملام مبا نشر يف مضماره، وأهم العناوين اليت المست من بعيد 
 أو قريب جمال ختصصه لتسهيل عملية البحث مبختلف أصنافه خاصة مع الطفرة املعلوماتية اهلائلة

فكما للبحار أن ال يبحر بدون بوصلة وللجغرايف أن .اليت تعيش عليها البشرية كما أسلفنا الذكر
ال ميكن للباحث أن ينقب ويشتغل دون . يشتغل بدون خريطة وللحياة أن تستمر بدون ماء 

  .بيبليوغرافية ومن هنا تأيت أمهيتها القصوى يف حبر البحث لعلمي الرصني واملمنهج
 : مل  أمهيتها يف النقط التاليةوميكن أن جن

اإلسهام يف التقدم العلمي واحلضاري والثقايف للمجتمعات عن طريق حصر اإلنتاج الفكري القدمي 
واحلديث وتسجيله، وحفظ معلومات عنه، والتعريف املنظم بسجل البشري من األفكار ،الوطين 

 .منه والعاملي

                                                             
407 Isabelle Perez،La Bibliographie : Règles et Présentation،Centre de documentation P. Bartoli.2012 ;P 4 « Une 
bibliographie est une liste de références bibliographiques ; Plusieurs types de plans de classement sont possibles 
(alphabétique, chronologique, type de document…). 
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ومساعدة مجهرة القراء . ية أو يف ميادين أخرى تسهيل عملية البحث واملعرفة سواء كانت تارخي
 .على معرفة اإلنتاج العلمي يف منطقة وختصص معني 

مواكبة وجماراة التطورات اليت يشهدها امليدان العلمي وحماولة حصر كل الدراسات من أجل 
 .االستفادة منها

التعريف ا والنهل ربط جسور التواصل من خالل هذه الببليوغرافيات يف أفق االستفادة منها و
 .منها إلعادة كتابة تاريخ منطقة معينة أو التعريف بشخصيات حمددة 

تظل الببليوغرافيا أسس العمل العلمي الرصني واجلاد ،فبدوا يفقد  العمل أو املشروع قيمته -
  .وبغناها يكتسي العمل بعد علميا وثوتيقيا يضفي عليه قيمة أكادميية أكيدة 

وإجياد ذاكرة لالستمرارية وان جيد القارئ املهتم .البحث خدمة للبحث العلمي تسهيل مأمورية -
 -فقهاء  -يف تضاعفيه استعراضا جلملة من املصنفات و الكتب واملقاالت اليت ألفها وحررها علماء

ينتسبون إىل جنسيات خمتلفة ...وصحفيون -ضباط عسكريون  -رحالة  -باحثون  -كتاب أدباء 
  -الفنية  - الدينية  -االجتماعية  - دمني أهم ما مييزه سواء من الناحية االقتصادية حول اإلقليم مق

  .408..العلمية والعمرانية  -األدبية 
يئ املادة وتيسري طرق الوصول إليها ، والتعريف بأماكن املطبوعات                                        -

  إخل…ومضامينها وطبعاا.      
  .املادة األساسية للقيام بالدراساتتوفري  -
  .حفظ اإلنتاج الفكري وتصنيفه وتوثيقه والتعريف به -
  .التمكني من التعرف على مظاهر تطور ثقافة جمتمع ما -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

408 22،ص  - سعید واحیحي ،تافیاللت الكبرى مقاربة بیبلیوغرافیة،منشورات المعھد الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس 2011
  408السویسي،
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طات الىت كانت تعترب تعترب اللصوصية ظاهرة اجتماعية انتشرت يف بالد املغارب خاصة يف احمل     
مناطق عبور جلموع القوافل التجارية أو مواكب احلج اآلتية من املغرب باجتاه املشرق لتأدية فريضة 

رمة،وقد تناقلت لنا كتب طرابلس الغرب وصوال إىل  مكة املكاحلج،مرورا باجلزائر اىل تونس و
قيمة  حول هذه الظاهرة فكانت ختلف أنواعها باعتبارها من املصادر احمللية معلومات الرحلة مب

بذلك شهادات حية خصوصا إذا علمنا أا كانت بلسان وقلم مغاريب عن أحداث تارخيية شهدا 
  وكيف مت التصدي هلذه الظاهرة؟ألقطار ،فما هي أهم هذه املصادر ؟ هذه ا

ه الظاهرة الىت و قطاع الطرق هذارا تعاين من ظاهرة اللصوصية ألقدكانت القوافل املغاربية يف جت
حتدث عنها الكثري من الرحالة الذين مل يسلم ركبهم منها حىت انه مت احلديث عنها بايسهاب علما 

 

 

  :حفیان رشید
  باحث دكتوراه في التاریخ 
  جامعة األمیر عبد القادر 

  الجزائر.قسنطینة
 

  اللصوصية في ايالة الجزائر والمغرب االقصى 
لمصادر م قراءة في ا17/18خالل القرنين

  .المحلية
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، وتواصلت حىت )م17/18(أن هذه الظاهرة مل تكن جديدة يف البلدان املغاربية خالل القرنني
ولنا يف هذا املقال ، وقد حا)409(م19دخول بلدان املغرب العريب حتت اهليمنة االستعمارية القرن 

حصر بعض املقتطفات من نصوص الرحالت حول وصفها هلذا الظاهرة، ، متسائلني كيف كان 
رد فعل جتار القوافل حول هذه االعتداءات وماهي اإلجراءات املتخذة من أجل محاية قوافلهم 

  .وأمواهلم من ذلك ؟

املغرب االقصى فهي تعود اىل القرن اذا ما تتبعنا ظاهرة اللصوصية يف الطرق بني ايالة اجلزائر و
السادس عشرميالدي، حسب مأكده لنا احلسن الوزان يف وصفه للطريق املؤدية من فاس إىل 

، وحىت ركب احلجاج مل )410("قلما ينجو التجار من شرهم السيما يف فصل الشتاء:"تلمسان قائال
أيب مدين الدرعي احلجازية  يسلم من ذلك رغم القدسية واهليبة اليت حيملها، فقد ورد يف رحلة

ألمحد السوسي وصفه حملطة فجيج كمحطة من حمطات  الطريق ألن احلجاج كثريا ، ما يتعرضون 
وهذه أول بالد اللصوص، ملا صلينا العشاء تداعت علينا اللصوص :"للصوصية يف الطريق قائال

إىل الصباح، وما رأينا  تداعي الذئاب وختتطف اختطاف الثعالب، فلم نزل معهم بالبارود والصياح
، حىت أن هذه الظاهرة تثري الرعب يف أوساط احلجاج قول )411(..."قبلهم أقل حياء وأجسر منهم

حصلت للركب روعة خلرب أخربوه أن بازائهم قوم من العرب يريدون االغارة، "العياشي يف ذلك
كيدا، وتبني بعد ذلك  فشمر الناس للقتال، وأخرجوا عدم للحرب، وهيئوا آلة حرم فلم يلقوا

، ويف الرحلة الناصرية وصف صاحبها الدرعي حمطة ام احلران يف طريقه )412("أن اخلرب ال أصل له
  .)413("واحملل معلوم بالسرقة االختالس:"اىل اجلزائر بقوله

ومن اجلزائر إىل تونس مل تسلم القوافل أيضا من ذلك، بل تفاقمت أكثر كوا مناطق عبور خاصة 
حلجيج، وقد مارست هذه الظاهرة بأكثر خاصة يف املناطق الصحراوية اذ كانت جتارا لقوافل ا

تعترضها هجمات اللصوص، وقطاع الطرق سواءا كانوا من البدو الرحل، أو الطوارق 
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، أو جمموعة من القبائل اليت تتزعم الصحاري كقبيلة ورغمة الىت كانت تقوم بأعمال )414(امللثمني
  .)415(راضي التونسيةقطع الطريق على األ

وقد اشتهرت بعض احملطات ذه الظاهرة خاصة توزر اليت ورد ذكرها يف العديد من نصوص 
، أما الورثيالين فعرب عن )416(" وتوزر فاا اكثر بالد اهللا سرقة"الرحلة فقد وصفها الدرعي بقوله

من غفل عن حاجة وتوزر وقابس حمطة اخلطفة، بل توزر أعظم فكل :"ذلك إىل حد التنبيه بقوله
  . )417(....."يف يده إال خطفوها فإياك والغفلة فيها

فيما خيص الرحالت احلجازية املغربية فقد وردت فيها نصوص تؤكد خطورة الطريق جراء  آما
فقد امتاز الرحالون مبعرفة الطرق معرفة شاملة مبا حتتويه  عليه من ظواهر طبيعية انعدام األمن، 

 أولها تدوينا حيتوي على مجيع املعلومات املفيدة للمسافر فكانت مبثابة دليل واجتماعية فدونوا مراح
خاصة على الطريق الربي  الوصول لبالد احلرمني الشريفني إىلخريطة تصويرية من منطقة االنطالق 

صى على هذه الطرق سواءا الطريق الشمالية التلية من فاس إىل تلمسان ار اجلزائر واملغرب األقباعتب
اجلزائر مث قسنطينة وتونس إىل أن تتصل بالطريق الساحلية أو الطريق اجلنويب أو مايطلق عليه  إىل

باسم طريق الواحات املغربية،اجلزائرية والتونسية مرورا بفكيك وتوات وورقلة والزاب واجلريد 
  . )418( وقابس إىل طرابلس

وفة لديهم بأعمال النهب حىت إن بعض املواضع كان هلا وقع إعالمي عند احلجاج فكانت معر
  :والسرقة ونورد من ذلك أمثلة مقتطفة ونصوص من بعض الرحالت حول بايلك الشرق مايلي

وهي ): ـه1127ت(أمحد بن حممد بن داود اجلزويل :م17أمحد اهلشتوكي خالل القرن  رحلة-
بارها يف حديثه عن بسكرة باعت 36ورقة ص  147خمطوط موجود باخلزانة العامة بالرباط رقم 

نسأله تعاىل أن حيفظ إبلنا وحيفظ ركبنا من السرقة فإا هنا ببسكرة "مقاطعة يف بايلك الشرق بقوله
  ".كثرية
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وأما أهل وادي نيب اهللا خالد على نبينا وعليه السالم فقد "وأما عن سيدي خالد فيضيف بقوله 
  . )419("كثرت السرقة بينهم على عادم خصوصا أعراب السالملة ال سلمهم اهللا

ورد اسم حملطة سيدي خالد ،فبعد ان سار .م18للحضيكي خالل القرن   الرحلة احلجازيةو 
الركب غري بعيد فذا مبجموعة متسلحة تركض حنو الركب وتأهب الناس لقتاهلم فرجعوا خاسئني 

  .)420(صاغرين على حد قول الرحالة
  :طريقأما فيما خيص اإلجراءات املتخذة حلماية القوافل من خماطر ال

كان أمن القوافل يف الطرق من بني األمور احملسوب هلا من طرف التجار لذا فقد كانوا دوما  فقد
يتخذون جمموعة من االحتياطات والتدابري الالزمة اليت يواجهون ا أي خطر أو طارئ قد حيدق 

وذ، وأهم هذه م وبأمالكهم ومن ذلك إسناد مهمة حراسة القوافل وتأمينها اىل القبائل ذات النف
،يقوم جتار القوافل بتزويد قوافلهم بالسالح، من )421(القبائل قبيلة الشعامبة يف اجلنوب اجلزائري

فقد  ذكر العياشي يف الركب املرافق  ،)422( أجل الدفاع عن أمواهلم، والتصدي هلجمات اللصوص
 .) 423( ..."مشر الناس للقتال، وأخرجوا عدم، وهيئووا ألة حرم"...له أنه

إضافة إىل تزويد القافلة باحلراس وعادة ما تكون أصول هؤالء خمتلفة االنتماءات القبلية لتكثر 
، وتنظيم استعالمات  مهمتها إعالم القافلة بأي خطر )424(عصبيتهم  تكون مهمتها محاية القافلة

اسم مسبق لالحتياط، أو االستعداد للمواجهة، خاصة على الطرق الصحراوية، وقد اطلق عليها 
 .)425(شرطة الصحراء

وان اشتد اخلطر  فان  القافلة تقوم يف بعض االحيان بتغيري الطريق اىل مسلك ثاين ان وجد أو 
  .التوقف ريثما زال اخلطر كحل لتفادي قطاع الطرق 

                                                             
 

  
 

 

 )  
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لقد كانت هذه من بني االجراءات املتخذة من طرف التجار حلماية قوافلهم،  إال أا مل تكن يف 
للصوصية وقطاع الطرق، كما أن تكاليف احلماية من دفع مبالغ للحراس أو لقبائل مأمن تام من ا

الطريق كانت على عاتق التجار ، فكلما زادت نقصت فوائد الربح فقد كان عامل األمن أكرب 
أن حدوث : "هاجس للتجار  ملا ينتج عنه من انعكاسات، وقد أكد ذلك ابن خلدون بقوله

اهلم يذهب اآلمال، والتحصيل واالكتساب ملا يرون أن غايتها العدوان على الناس يف أمو
  )426(، انتهى من أيديهم وبالتايل كان السعي وراءها مستحيل)لمصري األموا(ومصريها

  :اهلوامش
)1 -15الوثائق م،1868- 1856، ،تاريخ237امللف  ،212احلافظة  قسم السلسلة التارخيية ، االرشيف الوطين، تونس، )

كشاف تاريخ اجلزائر يف األرشيف :أشار الباحث محاش خليفة اىل هذه الوثائق وما تضمنته يف كتابه وقد(،2-6-17-29
 2013قسنطينة،سلسلة أدوات البحث والبيبليوغرافيا، -الوطين التونسي، منشورات جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية

.131-117،ص ص  
، 2ط االخضر، حممد حجي وحممد:ترمجة وصف افريقيا، ،)م1548ت  ليون االفريقي،احلسن بن حممد املدعو ( الوزان الزياين)2(

  11ص ،2ج.1983، ، دار الغرب االسالمي ،بريوت

.51، املرجع السابق، صالقاضي )3(  
 ،2جم ،1مج القرشي، ،حتقيق سعيد الفاضلي وسليمان الرحلة العياشية ،)م1679/ه1090ت أبو سامل عبداهللا بن حممد،(العياشي )4(

 .112ص  ،1مج ،.2006دار السويدي للنشر والتوزيع،  االمارات العربية،

املركز الوطين  القوافل، ضمن أعمال طريق حوال التقافية والسياسية للجنوب اجلزائري من خالل رحلة الدرعي،،األ )خمتار( حساين)5(
 .28ص ،. 2001اجلزائر، ، للبحوث يف عصور ماقبل التاريخ وعلم االنسان والتاريخ

 ،جملة الثقافة خالل القرن التاسع عشر، طرق القوافل واألسواق التجارية كما وجدها االوربيون  بالصحراء الكربى، ،)حيي(بوعزيز)6(
 .132ص ،.59/1980ع اجلزائر،

،طبعة خاصة،  اهللا م سعبو القاسأ، رحلة االغواطي احلاج ابن الدين يف مشال افريقيا والسودان و الدرعية، ترمجة و حتقيق األغواطي)7(
  .102ص. 2011املعرفة الدولية للنشر والتوزيع،  اجلزائر،
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دار  االمارات العربية، ،م، حتقيق عبد احلفيظ مملوكي1710- 1709الرحلة الناصرية  ،)ه1129أمحد بن حممد،ت ( الدرعي)8( 
  .55-54ص ،1ج.2011،  السويدي للنشر والتوزيع

الرحلة (واألخبار  نزهة االنظار يف فضل علم التاريخ ،)م1780-1779/ه 1194-1193ت ،احلسن بن حممد(الورثيالين )9(
 .128، ص1مح.1908 مطبعة بيري فونتانا الشرقية، اجلزائر، ،)الورثيالنية

)10 .146،ص20141م،مطبعة االمنية الرباط،ط18-17/ه12-11،الرحالت املغربية ق )حممد(ماكامان ):   
  .151رجع السابق،ص،امل)حممد(ماكامان ):11( 

مركز الدراسات و ، )املغرب(ضبط وتعليق عبد العايل ملدبر، الرباط  ، الرحلة احلجازية ،)ايب عبد اهللا حممد بن أمحد(احلضيكي  : )12(
  .85،ص2011 حباث و احياء التراث،األ

.  )13( Carette, du commerce de l’Algérie avec l’Afrique centrale et les états 
barbaresques, Paris, 1844, p25 

مركز حبوث ودراسات اجلهاد  جملة البحوث التارخيية، الطريق من طرابلس اىل فزان، ،)حممد املدين( احلضريي14( 
  .99ص ،.1979جانفي/1عاللييب،

 )15( ،بوعزيز   املرجع السابق،،...واألسواقطرق القوافل   .133ص   

 )16( ،1جم املصدر السابق، ، الرحلة العياشية  .112ص    

 املؤسسة الوطنية للكتاب، ،اجلزائر ،1830-1792التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري يف الفترة مابني  ،)حممد العريب(الزبريي )17( 
  .133ص املرجع السابق، ؛ بوعزيز،113-112ص ،.1984

من عاصرهم من   أيام العرب و العجم و الرببر و العرب و ديوان املبتدأ و اخلرب يف( ،تاريخ ابن خلدون) عبد الرمحن(بن خلدون ا ) 18(
 .144،صاالفكار الدويل بيت ،)السعودية(الرياض  ،،طبعة مصصحة اعتىن ا أبوصيب الكرمي )ذوي السلطان األكرب
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  : مقدمة
املغرب الكبري خالل العهد العثماين بدراسة العالقات بني اجلزائر ودول  االهتماممل يكن 

، فقد برز العديد من الباحثني يف تاريخ اجلزائر العثمانية، وهذا من جبديد يف ساحة البحث التارخيي
 –خالل مصادرها ومراجعها، واليت أوضحت جليا بوجود عالقات فعلية، خاصة بني اجلزائر 

الدارسني الذين اهتموا بدراسة جوانب من وجرياا، ومن  - باعتبارها دولة حمورية ببالد املغرب

 

 التونسية في –أوجه من العالقات الجزائرية 

  بدايات التواجد العثماني

  مشوشة سمیر
   في التاریخ باحث دكتوراه

 جامعة األمیر عبد القادر للعلوم 
  -قسنطینة–ة اإلسالمی
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، ناصر الدين )428(، املنور مروش)427(عمار بن خروف: العالقات بني دول املغارب نذكر
  ، )429(سعيدوين

، عائشة )432(، ميينة درياس)431(، عبد اجلليل التميمي)430(الشيخ املهدي البوعبديل
وهذا دون  )436(الزبريي ،حممد العريب)435(، خليفة محاش)434(، أبو القاسم سعد اهللا)433(غطاس

 Venture de(إغفال ما جاءت به كتب الرحالت األوروبية ومنهم فونتري دو بارادي 
Paradis()437( كل هؤالء وآخرون قدموا مسامهة كبرية ال ميكن جتاوزها لكل من يرغب يف ،

  .التونسية  -البحث عن جانب من العالقات اجلزائرية 
  
  
  
  

                                                             
اجلزائر،  ،والنشر والتوزيعلطباعة لدار األمل  ،2، جم16/ه10جتماعية والثقافية بني اجلزائر واملغرب يف القرن القتصادية واالعالقات اال /)427(

2008 .  
  . 2009جلزائر، ، ادار القصبة للنشر ،1ج ،، العملة، األسعار واملداخيلدراسات عن اجلزائر يف العهد العثماين /)428(
  : من بني دراساته أذكر  /)429(
  . 1985، ، اجلزائراملؤسسة الوطنية للكتاب ،2، ط)1830 – 1792(النظام املايل للجزائر يف أواخر العهد العثماين  - 
  . 2008، ئر، اجلزا، دار البصائر للنشر والتوزيع2، طورقات جزائرية، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين - 
  . 2006، ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت)م1705-1695/ه1117-1107(قانون أسواق مدينة اجلزائر  - 
  . 1984، ، اجلزائراملؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر يف التاريخ، العهد العثماين/ )430(

(431)/ La Marine et les routes commerciales Ottomanes, Actes des symposiums sur les 
provinces Arabe à l’Epoque Ottomane, N° 12, Série 1 (A), Publications de la fondation Temimi 
pour la Recherche Scientifique et L’Information, Zaghouan, 2000 . 

  .) 72-71(،)40- 39(،)38-37( عداداأل : الة التارخيية املغربية -
  . 2007، ، اجلزائردار احلضارة للطباعة والنشر والتوزيع ،هد العثماينالسكة اجلزائرية يف الع/ )432(
  . 2007تبة الوطنية اجلزائرية، اجلزائر، املك ،)1830-1700(احلرف واحلرفيون مبدينة اجلزائر / )433(
   . 1990 ،، بريوتدار الغرب اإلسالمي ،3، طأحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر /)434(
، ت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةمنشورا ،ريخ اجلزائر يف العهد العثماين باملكتبتني الوطنيتني اجلزائرية والتونسيةكشاف وثائق تا: منها/ )435(

كشاف وثائق تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين وأمحد باي واألمري عبد القادر يف : ، وكذلك 2010، قسنطينة معة األمري عبد القادر،جا
  .ت.، منشورات جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، داألرشيف الوطين التونسي

  . 1984، ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر2، ط1830و1792التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري يف الفترة مابني : أذكر منها  /)436(
(437)/ Venture de Paradis, Alger au 18e siécle, ,Imprimeur libraire éditeur, Paris, 1998 . 
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  : اإليالتني  الصراع السياسي والعسكري بني - /
  :التواجد العثماين يف اجلزائر وتونس / -أ

عرفت بالد املغرب بعد املوحدين تفككا سياسيا وجغرافيا فظهرت ثالث دويالت 
فأهم ما ميز عالقاا هو الصراع السياسي والعسكري دف توسيع جماهلا  )438(باملغارب الثالث

 الوحدة السياسية للمغرب الواحد فنجدها هي اجلغرايف على حساب بعضها، وإذا ما متعنا النظر يف
األخرى مقسمة إىل إمارات صغرية متناحرة فيما بينها وهذا ما جنده مثال يف اجلزائر من خالل 

كوكو مبنطقة القبائل واحلفصية بإقليم قسنطينة وبين جالب بتقرت ووادي ريغ والثعالبة : إمارات
احلمالت  فاعية ضعيفة و جعلها مستهدفة من طرفجبزائر بين مزغنة، وهو ما جعل قدراا الد

م نقل 1492/ه897الصليبية األوروبية خاصة اإلسبانية والربتغالية، فبعد سقوط غرناطة سنة 
فتم خالله إحتالل أغلب  - حروب اإلسترداد- اإلسبان حروم ضد املسلمني إىل مشال إفريقيا

م ووهران عام 1505/ه911ة ، فاحتلوا املرسى الكبري سن)439(سواحل املغرب األوسط
م ووجهوا محالم بعد ذلك إىل مدينة اجلزائر 1510/ه915م وجباية سنة 1509/ه914

 . )440(ه1511/ه916وجيجل ودلس واحتلوها سنة 

وقد عرفت تونس هي األخرى أوضاعا مشاة للجزائر وهذا من منطلق املوقع اجلغرايف 
م، وبعدها مت 1535/ه940غلب سواحلها سنة اإلستراتيجي الذي تتمتع به، فقد مت احتالل أ

م، ولكن اإلسبان مل ييأسوا فعاودوا 1569/ه976استرجاعها من قبل حاكم اجلزائر سنة 
م، وباملقابل عرفت سيطرة القبائل على خمتلف املناطق 1573/ه980احتالهلم لتونس سنة 

                                                             
، دار البيارق للنشر، دائرة املكتبة الوطنية، )دولة املوحدين(صفحات من التاريخ اإلسالمي يف الشمال اإلفريقي حممد الصاليب،  حممد علي)/ 438(

  . 378-235. ص-، ص1998عمان، 
(439)/ H.D.De Gramment, Histoire D’Alger sous la domination Turque (1515-1830), 
Editeur Ernest Leroux, Paris, 1887, p-p. 1-4 . 

خليل عبد احلميد عبد العال، كلية : ، إشراف ، رسالة ماجيستر)1830-1798(العالقة بني إيالة اجلزائر والباب العايل خليفة محاش،  )/440(
  . 23. ، ص1988، اآلداب، جامعة اإلسكندرية
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لقاسم املشترك بني اجلزائر ، وأمام هذه األوضاع اليت كانت ا)441(التونسية وزادت من نفوذها فيها
 .).442(م باالستنجاد بالسلطان العثماين سليم األول1519/ه925وتونس، قام أهايل اجلزائر سنة 

وباملقابل لكل هذه األحداث اليت عرفتها بالد املغرب وخاصة اجلزائر، برز األخوين 
وبيني وهذا انطالقا املشهورين باجلهاد البحري ضد القراصنة األور )443(عروج وخري الدين بربروس

من قاعدما العسكرية جبزيرة جربة التونسية، فبعد خالفات كبرية مع السلطان احلفصي بتونس مت 
واليت اعتربت مبثابة قاعدة انطالق لتحرير سواحل اجلزائر من اإلسبان، فتم  )444(حتويلها إىل جيجل

، )م1519/ه925(- )م1514/ه920(، وكان هذا كله خالل سنيت )445(ذلك ألغلب سواحلها
وأعلن بعدها أهايل اجلزائر رغبتهم يف  )446(م1792/ه1206وآخرها املرسى الكبري سنة 

االنضمام إىل الدولة العثمانية، فأرسلوا وفدا لطلب ذلك وكان رد فعل السلطان العثماين إعالن 
وعني خري الدين  )447(م أصبحت اجلزائر إيالة عثمانية1520/ه926القبول، وبداية من سنة 

بربروس بايلربايا هلا، وبعدها حتققت الوحدة اإلقليمية والسياسية للجزائر ودخلت فيما بعد مرحلة 
، ويف املقابل عقدت السلطة العثمانية عزمها لتحرير تونس من )448(جديدة من تارخيها العثماين

                                                             
، دار سراس للنشر، 3حممد الشاوش وحممد عجينة، ط: ، تر االستقاللتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إىل، شريفالاهلادي  حممد )/441(

  . 66-65. ص-، ص1993تونس، 

رسالة من أهايل مدينة اجلزائر إىل السلطان «،عبد اجلليل التميمي: للمزيد عن الرسالة اليت وجهها أهايل اجلزائر إىل السلطان العثماين ينظر  )/442(

  . 120-116 .ص-، ص)1976(6، رخيية املغربيةالة التا، »م1519العثماين سنة 
للنشر شركة األصالة  اج،حممد در: ، تر مذكرات خري الدين بربروس، خري الدين بربروس:  ينظرللمزيد أكثر حول األخوين بربروس )/ 443(

  :وكذلك . 2010والتوزيع، اجلزائر، 
- Roy (J.J.E), Histoire de L’Algérie depuis les temps les plus anciens jusqu'a nos jours, 
Alfred Mame et Fils-Editeurs, Tours, 1880, p-p. 91-107. 
- F.D.Haédo, Histoire des Rois D’Alger, traduite :Grammont, Adolphe Jourdan Libraire-
Editeur, Alger, 1881, p-p, 3-61 . 

ذيل النيفر و عبد حممد الشا: ، تح الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية، ذ القسنطيينابن قنف: للمزيد حول الصراع احلفصي العثماين ينظر  )/444(
 ،تونس ، املطبعة العصرية،فريد الشريفحممد : ، تر اإليالة التونسيةهنري دونان، : وكذلك . 1968 تونس، ، الدار التونسية للنشر،ايد التركي

  . 11-10 .ص-، ص2ج مرجع سابق، ،بوعزيز: ، وكذلك  18-17. ص-، ص2012
(445)/ Grammont, Histoire D'Alger…, op.cit, p-p. 22-25 . 

   .39-38. ص-، ص2003، مركز النشر اجلامعي ميديا كوم، تونس، املغرب العريب احلديث من خالل املصادردلندة األرقش وآخرون، )/ 446(
السياسة آرمجنت كوران، : ، وكذلك  20- 18. ص-، مرجع سابق، ص... دراسات يف التاريخ العثماين املغاريباجلليل التميمي،  عبد)/ 447(

  . 21. ، ص1970 تونس، عبد اجلليل التميمي، منشورات اجلامعة التونسية،: ، تر العثمانية جتاه اإلحتالل الفرنسي للجزائر
(448)/ Haédo, Histoire des Rois.....,op.cit, p-p. 35-37 . 
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 اإلسبان فتم توجيه محلة عسكرية لتحرير سواحلها ودارت معارك كبرية بينهما وعلى حماور
حتمل لقب إيالة م فأصبحت هي األخرى 1574/ه981عديدة، انتهت باسترجاع تونس سنة 

ومن منطلق ما قام به . )450(، فدخلت هي األخرى مرحلة جديدة من تارخيها احلديث)449(عثمانية
العثمانيون يف بالد املغرب تكون جمال جغرايف عثماين واسع ويبقى أن الفرق املالحظ هو 

حلضور اجلغرايف والزماين يف هذه اإلياالت وتباينت معها درجات اإلختالف يف درجة ا
 . )451(عثمنتها

  :الصراعات واخلالفات بني اإليالتني / ب 
بعد انتصاب احلكم العثماين باجلزائر وتونس تباعا، حاول سالطني آل عثمان تكوين 

رباطورية العثمانية يكون مبثابة امتداد ملشروع اإلم )452(تكتل سياسي وجغرايف واحد ببالد املغرب
وتوسيع نفوذها فيه، ولكنهم مل يتمكنوا من ذلك فاصطدموا بواقع آخر أساسه التوتر واخلالفات 

م خاصة يف ظل 16/ه10والصراعات، وقد بدأت مالمح الصراع بني اإليالتني يف بدايات القرن 
الطبيعي أن يتجه حكم احلفصيني لتونس والذين عجزوا عن مواجهة األطماع اإلسبانية، وكان من 

إىل حتريرها وضمها إىل املمتلكات العثمانية، فكان رد  -حاكم اجلزائر-تفكري خري الدين بربروس 
م، 1534/ه940فعله جتاه ما جيري يف تونس اإلستيالء عليها وقام بضمها إىل إيالة اجلزائر سنة 

بعد تآمر امللك  م1535/ه941لكن ذلك مل يدم طويال فتم استرجاعها من طرف اإلسبان سنة 
، وأمام هذه الظروف أعدت محلة عسكرية ضخمة بقيادة حاكم اجلزائر العلج )453(احلفصي معهم

ومت خالهلا القضاء على  )454(علي وحاكم طرابلس سنان باشا قائد األسطول البحري العثماين
من جديد للحكم  وإخضاعهام 1574/ه981الوجود اإلسباين واحلفصي بتونس سنة 

                                                             
منشورات مؤسسة  ،اجلليل التميمي عبد: ، تقدمي )م1600-1574(انية على ضوء فتاوى ابن عظوم إيالة تونس العثمأمحد قاسم، )/ 449(

  . 66- 62. ص-ص ،2004تونس، التميمي للبحث العلمي واملعلومات، 
(450)/ Sadek Boubaker, La Régence de Tunis aux XIIé siécle : ses relations commerciales 
avec les ports de L’Europe méditerranéenne, Merseille et Livourne, publications de .la 
R.H.M et de C.E.R.O.M.A, Zaghouan,1987, p. 38 . 

عبد الرمحن املودن وعبد الرحيم : تنسيق  ،العثمانيون يف املغارب من خالل األرشيفات احمللية واملتوسطية: تقدمي  للمزيد أكثر ينظر)/ 451(
  . 7 .، ص2005، الرباط ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 123ومناظرات رقم سلسلة ندوات بنحادة، 

  . 238 .، ص1995 الرياض، ، مكتبة العبيكان،الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديثإمساعيل أمحد ياغي، )/ 452(
التميمي منشورات مؤسسة  ،إىل اية القرن الثامن عشر املغرب والباب العايل من منتصف القرن السادس عشرعبد الرحيم بنحادة، )/ 453(

  . 33-30. ص-، ص1998، للبحث العلمي واملعلومات، زغوان
  . 135- 133 .ص-ص، 1884، املطبعة اإلعالمية، القاهرة، صفوة اإلعتبار مبستودع األمصار واألقطارحممد بريم اخلامس التونسي، )/ 454(
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، وقد )456(باجلزائر والدولة العثمانية فأصبحت أمورها اإلدارية والسياسية مرتبطة )455(العثماين
، )457(كان الداي عثمان هو أهم داياا من خالل ممارسة سيادته املطلقة على البالد التونسية

وانتهجت بعد هذا االنتقال السياسي اهلام منهج توسيع جماهلا اجلغرايف حىت وإن كان على حساب 
اورة هلا، ونفس السياسة اتبعتها اجلزائر بعد اإلعالن عن عثمنتها، ومن هذا املنطلق الدول ا

الحت مشكلة يف األفق متثلت أساسا يف الصراعات احلدودية بني اإليالتني وهذا يف ظل الظروف 
السائدة خالل هذه الفترة واليت متيزت جغرافيا بعدم وضوح معامل احلدود السياسية بينهما سواء 

، وقد كانت القبائل احلدودية هي السبب الرئيسي يف ذلك، وهنا طرح )458(انت برية أو حبريةك
وقد . هل كانت اجلزائر هي اليت تتحرش بتونس أم العكس؟"األستاذ أمحد قاسم إشكالية مفادها 

علل وأجاب عن ذلك من خالل ما جاء يف إحدى الوثائق اليت وردت عند ابن عظوم من طرف 
م أن عسكر تونس كان يهدف إىل اتقاء عسكر اجلزائر 1589/ه998سي سنة اجليش التون

يكمن يف احملافظة على العالقات  -اجليش التونسي–ويعمل على تفادي االصطدام معه وأن دوره 
احلسنة وهذا عكس عسكر اجلزائر الذي إن شهد على واقعة يكون أحد أطرافها تونسيني 

هل أن هذا : كن التساؤل الذي يطرح نفسه يف كل هذال )459("فسيقابلها بالتقتيل والتعذيب
  .ذا املوقف كان حياديا يف سرد هذه األحداث التارخيية؟  - ابن عظوم -املؤرخ 

املصادر التارخيية تذكر عكس ذلك فاحلروب اليت قامت بني اإليالتني جاءت بسبب 
اليت كان ميثلها  )460(احلنانشةالقبائل احلدودية املتمردة على نظام احلكم السائد وأبرزها قبيلة 

وحنانشة اجلزائر كله بسبب أراضي الرعي باإلضافة إىل عامل ) أوالد شنوف(حنانشة تونس "

                                                             
: ، تر الرحلة إىل تونسأندريه بيسونال،  :، وكذلك ينظر 66-64 .ص-، مرجع سابق، ص..... ستاريخ تونحممد اهلادي الشريف، )/ 455(

  . 117. ، ص2003حممد العريب السنوسي، مركز النشر اجلامعي، تونس، 
. ص ،1989 بريوت، ،رالنهضة العربية للطباعة والنش ، دارحممد علي عامر: ، تراألتراك العثمانيون يف إفريقيا الشماليةعزيز سامح ألتر، )/456(

237.  
. ص-رسالة دكتوراة، دائرة التاريخ، اجلامعة األمريكية، بريوت، دت، ص ،)1814-1782(سياسة محودة باشا يف تونسالمام، رشاد ا)/ 457(

44-47.  

(458)/ Berbrugger (A), «Des frontiéres de L’Algérie», R.A, Vol nº4, Alger, 1860, p-p. 401-438. 
  . 120 .سابق، ص مرجع، ...إيالة تونس العثمانية على ضوء فتاوى ابن عظومأمحد قاسم، : أكثر ينظرللمزيد )/ 459(
، دار 3، ط6ج ،العرب وديوان املبتدأ واخلربعبد الرمحن بن خلدون، : وارة الرببرية، للمزيد أكثر ينظرتنسب إىل اجلد حناش من قبيلة ه)/460(

  :وكذلك  . 405. ، ص1983الكتاب اللبناين، بريوت، 

-Féraud (Ch), «Les Harars Seigneurs Des Hanancha», R.A, Vol.nº 18, Alger, 1874, p-p.11-32 . 
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فكان نفوذها قوي " هروب بعض املطلوبني من إيالة اجتاه األخرى ورفض تسليمهم من الطرفني
بائل اليت كان هلا نفوذ كبري داخل ختوم اإليالتني، باإلضافة إىل قبيلة النمامشة هي األخرى من الق

، وبعد كل اخلالفات اليت عرفتها إياليت اجلزائر وتونس توصلوا سنة )461(يف شرق اجلزائر
، لكن هذا التقارب مل يستمر طويال )462(م إىل اتفاق يقضي برسم احلدود بينهما1614/ه1023

املربمة بينهما بعد قيام  وعادت العالقات إىل حالة التأزم من خالل خرق التونسيني لبنود املعاهدة
م ووقعت معركة 1628/ه1037جيش مراد باي تونس شن محلة عسكرية ضد اجلزائر سنة 

انتهت زمية التونسيني لكن هذا مل يكن عائقا أمام  )463(كبرية بينهما قرب مدينة الكاف التونسية
أن " ور اهلدايةمنش"م، فقد جاء يف 1628/ه1037ابرام معاهدة صلح جديدة بني اإليالتني سنة 

قصر أو مرتل جابر وعن أعضاء الوفد التونسي الذين حضروا "املكان الذي عقد فيه الصلح هو 
حممد العامري، علي الشرقي، حممد األندلسي، احلاج عون اهللا و إبراهيم الغرياين وباملقابل : منهم 

، )464(حلدود بني البلدينومت فيه رسم ا" ن احلاجةبأمحد  يذكر من حضر من الوفد اجلزائري إال مل
م أصبحت اإليالة التونسية متلك نفوذا مستقال يف تسيري أمورها بنفسها 17/ه11ويف اية القرن 

، وقد عرفت )465(بعيدة عن أوامر الباب العايل وخالله عرفت أيضا صراعات كبرية على احلكم
ت البايات والدايات وعلى اجلزائر أيضا تدهورا ألوضاعها السياسية الداخلية خاصة ظاهرة اغتياال

  ، )466(م1705/ه1117رأسهم الداي مصطفى الذي خسر حربه ضد تونس عام 

                                                             
  . 121 .، صاملرجع السابقأمحد قاسم، )/ 461(
 النشرو، دار الكتاب العريب للطباعة )م1830-1519/ه1246-926(اتمع اجلزائري وفعالياته يف العهد العثماين أرزقي شويتام، )/ 462(

  . 19 .، ص2009 اجلزائر، ،والتوزيع والترمجة
 . 92 .، ص1915، ، تونسار وشركائهك، مطبعة بي2، طاخلالصة النقية يف أمراء إفريقيةحممد الباجي املسعودي،  )/463(
 بريوت، ،لغرب اإلسالميأبو القاسم سعد اهللا، دار ا: ، تحمنشور اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والواليةعبد الكرمي الفكون، / )464(

  : وينظر أيضا  . 217-216 .ص-، ص1987
-.Monchicourt (Ch),«La Frontiére Algéro-Tunisienne dans le Tell et dans la Steppe», R.A, 
Vol.nº82, 1938, p-p .31-59 . 

اجلزائر،  ار الرائد، عامل املعرفة للنشر والتوزيع،بو القاسم سعد اهللا، دأ: ، ترمجة وتعليق)1830-1500(اجلزائر وأروبا وولف، .جون ب)/ 465(
  . 374-373 .ص-، ص2009

 ،ت.ن.و.ش حممد بن عبد الكرمي،: ، تقدمي وحتقيقالتحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملميةمون اجلزائري، يحممد بن م)/ 466(
  . 124 .، ص1981 اجلزائر،
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ومن هذا كله يتضح لنا أن أوضاع اإليالتني يف بدايات التواجد العثماين خاصة يف شقيه 
، مما )467(السياسي والعسكري كانت من أهم العوامل اليت أدت إىل زيادة التباعد والتنافر بينهما

  . )468(اقتصاد البلدين وتواصلهما التجاري على ها تؤثر وبطريقة سلبيةجعل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
حيي  :، تقدمي ومراجعةة منيسة يف حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيالئهم على أوطاما أو تاريخ قسنطينةفريدحممد الصاحل العنتري، )/ 467(

تقييدات حسني بن رجب شاوش بن املفيت،  :ينظر كذلك، و 76-75. ص-، ص2005بوعزيز، اجلزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .وما بعدها  70. ، ص2009فارس كعوان، بيت احلكمة للنشر، اجلزائر، : ، تحائهاابن املفيت يف تاريخ باشوات اجلزائر وعلم

 ،ت.ن.و.شأمحد توفيق املدين، : ، تقدمي وتعليقمذكرات احلاج أمحد الشريف الزهار، نقيب أشراف اجلزائرأمحد الشريف الزهار، )/ 468(
  . 97-96 .ص-، ص1974 اجلزائر،
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   تتمة ھوامش مقال عمر عمالكي، السفر البحري بالمغرب إلى بدایة القرن العشرین

 
                                                             

 )i ( يساوي حنو متر1,340امليل عند العرب ألف ذراع وعند الرومان ألف خطوة، وهو  
)ii ( صييبأبو القاسم الن)يقال أن ابن حوقل قد   88، ص 199ان، ، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبن)املسالك واملمالك، واملفاوز واملهالك(،صورة األرض )ابن حوقل

  .06نفس املصدر، مقدمة الناشر، ص: أليب اسحاق الفارسي املعروف باإلصطخري فكتبه من جديد، حمتفظا بعنوانه ونسبه إليه أنظر" املسالك واملمالك"اضطلع على كتاب 
 )iii (لّد األول، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، مصر، :أبو عبد اهللا الشريف اإلدريسي، نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق، حتقيقجمموعة باحثني أوروبيني ا)ت.د( 

  .ورمبا هو خطا ارتكبه احملققون الذين أخطأوا يف قراءة الكلمة بشكل جيد" ترنانة"وليس " برقانة "ونوجد يف هذه النسخة احملققة لفظة .248،ص
)iv (أفريقية واملغرب أبو عبيد اهللا البكري، املغرب يف ذكر بالد)80،ص)ت.د(،دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة،)من كتاب املسالك واملمالك.  
)v (كتاب االستبصار يف عجائب األمصار)سعد زغلول عبد : م،نشر وتعليق12/هـ6،لكاتب مراكشي جمهول من كتاب القرن )وصف مكة واملدينة ، ومصر، وبالد املغرب

  .136،ص1986امة،بغداد،العراق،ايد ،دار الشؤون الثقافية الع
)vi (د مقديش ، نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واالخبار، حتقيقلد األول، دار الغرب اإلسالمي، ط: حممنشري إىل ان .75،ص1998، 1علي الزواوي وحممد حمفوظ ،ا

روبيون لكتاب اإلدريسي، لكنهم اخطأوا فمحمد مقديش  قد ذكر اللفظ سليما وذلك كما ذكرها احملققون االو" برقانة"فذكروها " ترنانة"احملققان حاوال ان يصححا لفظة 
: طأ احملققني األوروبيني أنظرحلسن قراءته للنص األصلي لإلدريسي، فلو اعتمد احملققان على  مصادر اخرى كالبكري وابن حوقل مثال الكتشفوا أن مقديش مل خيطأ بل هو خ

  . 75،ص210اهلامش رقم :نفس املرجع 
(vii)cf.j .canal, monographie de l’arrandissent de tlemcen,bultin de la société d’archeologie d’oran ,t 7,1887 ,pp 
166,167. 
viii) rené basset , nedroma et les traras , ernest lerousc editeur,paris,1901,p51. ( 

)ix (فيستغل األطفال الصغار مناسبة وقوف ..ستذكر  قبيلة كومية ، وذلك بقرى دار الناصر، زورانة، ترنانة، احلدادش، العجائجةال زال حلد الساعة املوروث الشعيب يف جبالة ي
سرور فيقومون بإنشاد لهم العائالت بفرح وعرفة قي عيد األضحى املبارك وجيتمعون يف فرق صغرية وجيوبون املداشر والقرى اجلبلية ليحتفلوا ذه األيام املباركة السعيدة، فتستقب

بعد ذلك تعطيهم ربة  "كَةْ من جدودي كُوميةْعارفَة مباركَةْ ميمونةْ عارفَة مباركَةْ ميمونةْ، تعطيِينِ شي والَّ منَشي نعطيِك اطْفري حماَنِينِ بر:" أنشودة بالدارجة احمللية هي كاآليت
  .و قطعا من النقودأشعري أو حبات من البيض املرتل قيال من الدقيق أو ال

)x (أن األكرب، ضبطدار الفكر 6سهيل زكار،اجلزء: خليل شحادة، مراجعة: عبد الرمحن ابن خلدون، ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الش،
  .166،165،ص ص2000للطباعة والنشر،لبنان،

(xi) rene basset, opcit,p47,et canal,monographie de l’arrandissent de tlemcen,bultin de la société d’archeologie 
d’oran ,t 7,1887 ,pp 166,167. 

)xii ( 2015أفريل13يونس آيت سامل إمام  بدار احلديث تلمسان،:حوار مع الشيخ.  
)xiii ( 290،ص7ابن خلدون، املصدر السابق،ج: أنظر.  
)xiv (2015، إمام جبامع اوالد العباس،احلوانت،مارسأمحدلسي ا: حوار مع السيد  

  Rene basset ,opcit,p 51 (xv)   
Renet basset,opcit,p48. )xvi( 

)xvii (ات، تطور مدينة ندرومة يف عهد بين زيان، أشغال امللتقى الوطين الرابع حولمعية أعالم، أقطاب وشخصيات، تنظيم اجل: تاريخ ندرومة ونواحيها: عبد احلميد حاجي
  . 96،ص2005،دار الكتاب العريب،اجلزائر،2003جوان 27،26،25:املوحدية، قصر الثقافة، اجلزائر العاصمة،أيام

)xviii ( يرةهو إما اجلدهي سور من الصخر على شكل دائري حياط بالقرب لئال تدخل إليه احليوانات والزواحف، مث ألن صاحب القرب له مكانة خاصة يف نظر األهايل ف: القو 
شفاء األطفال وتزويج البنات وطرد األكرب للقبيلة، أو إمامها وقاضيها، أو ويل صاحل من صلحائها، أو رمبا ال شيئ مدفون فيه سوى ضريح تدخله النساء عادة لطلب الربكة، و

  .وفترة ما بعد الثورة الشرور واحلسد، وكثرية هي يف منطقة جبالة، بدأت تندثر تدرجييا مع حركة الصحوة فترة نشاط مجعية العلماء
 )xix  (2015ديسمرب18:حوار معه يوم. الشخص يسمى موفق احلبيب ويسكن حاليا بقرية زورانة ،بلدية جبالة.  
)xx (155،ص6ابن خلدون ، املصدر السابق،ج.  
)xxi (دار الغرب 2جي وحممد األخضر،طحممد ح:،ترمجة عن الفرنسية 2احلسن بن حممد الوزان الفاسي املعروف بليون اإلفريقي، وصف إفريقيا،اجلزء،

  .14،ص1983اإلسالمي،لبنان،
)xxii (44نفسه، ص.  
)xxiii ( ا، وكان :"..يف حديثه عن مطّغرة يقول أيضا من أوفر هذه الشعوب، كانوا خصاصني آهلني وكان مجهورهم باملغرب منذ عهد االسالم نشبوا يف نشر الردة وضروا

  .155،ص6ابن خلدون، املصدر السابق،ج. .".الربابر أجازوا اىل فتح اإلسالم وأجازت منهم أمم واستقروا هنالك هلم فيها مقامات، وملا استوسق االسالم يف
 )xxiv ( ق ، وصحيح ان املنطقة فيها بئر هناك ليس ببعيد عن املقربة، وهناك من يقو"بئرين"مل نعثر على ترمجة هلذا االسم أو حىت مفهوم واضح له، فهناك من يقول بريين تعين

بعيدة عن ثكنام  والفرنسيني مل  انه اسم يهودي يعود ألحد احلاخامات قبل اإلسالم، وهناك من يقول اا خدعة فرنسية ليس إال ولكننا ال نرجح الرأي األخري ألن املنطقة
  .والزوايا يكونوا يذهبون إليها وال أشك ام كانوا قد فكروا يف تلك الفكرة خاصة يف ظل عديد األضرحة واملرابطني
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(xxv) ribert tinthoin ,les trara,etude dune region musulmane d’algerie ,bulletin de la section de 
geographie,tome155111,anneé1960,comité des travaux historiques et scientifiques ,paris ,imprimerie 
nationale,1961,p249   

  
)xxvi (ملدعوة معزوزة عن أبيها انه ملا هم ببناء بيت هلم باحلجارة والطني يف دشرة محادتروي السيدة قوال فاطنة ا)وجد بعض السيوف لقوم بين يلّول وهي ) قرية زورانة حاليا

يلول هل كانت منقوشة وما تركنا حائرين هو كيف عرف األب أن السيوف لبين =  = لكن حنن كباحثني  ال نعلم بالضبط كيف كانت أشكاهلا . ذات أشكال غريبة ومميزة
  .2014حوار معها يف بيتها،ديسمرب. بكتابات؟ ام كانت فيها عالمات متيز سيوفهم عن األسلحة االخرى

)xxvii  ( اسني عندهم  وجد وهو يقوم بعملية الرعي قدر مملوءة باللويزتروي املرحومة محاد خدجية أن أحد اخلم)ان الذي يف مكان ليس ببعيد عن املك) حبيبات براقة مثينة
ذلك ،ونرجح ان املكان كان حيوي قصرا بربريا يعود لفترم ودليل ذلك السيوف والكرت املوجود مث إنّ إحدى مقابر بين يلول ليست ببعيدة عن ) دشرة محاد(حتدثنا عنه سابقا 

  .املكان
 )xxviii ( تروي الروايات يف قرية زورانة ان أهل سوس)ث مستمر عن كنوز بين يلول يف منطقة العقبة ، فهم يستعملون املشعوذين من املغرب كانوا دائما يف حب) واسةالس

يلة، وحتكي الروايات أيضا ام والسحرة لكي يتحصلوا على الكرت فيأتون بالقرابني من األضاحي والكباش لكن سرعان ما متوت تلك األضاحي وهم يف طريقهم إىل احلجرة الطو
قربانا حلارس تلك الكنوز املدفونة ولكن حلسن احلظ انقذته أمه من بني ) فيها خط يقسم كف يده إىل قسمني(=يقطعوا يده ألن يده زهرية قد حاولوا سرقة احد أبناء املنطقة ل

  .أيديهم
)xxix (ستميني وبين مدرار واألدارسة حىت قيام الفاطميني، املعار2سعد زغلول عبد احلميد ،تاريخ املغرب العريب،ج434،ص1993ف، االسكندرية ،تاريخ األغالبة و الر.  
)xxx (ص 1983،بريوت، لبنان،  3ليفي بروفنصال، دار الثقافة،ط. كوالن و إ.س.ج:، حتقيق ومراجعة 1ابن عذارى املراكشي، البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب،ج،

  .84،83ص
 )xxxi ( تروي ذاك احلديث عن أسالفها، وكذلك لعديد املغارات واملعامل واملعادن اليت وجدت باملنطقة قمنا بزيارة ميدانية لبادية حدادن، واليت ال زالت الذاكرة الشفوية فيها

  .يف فترات خمتلفة
)xxxii (99حممد امليلي، املؤسسة الوطنية للكتاب، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ص : ،تقدمي وتصحيح2حممد بن مبارك امليلي، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث،ج.  
)xxxiii (ار، تلمسان عرب العصور ودورها يف سياسة وحضارة اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، حممد29، ص 1984بن عمرو الطم .   
)xxxiv  (107امليلي ،املرجع السابق،ص.  
)xxxv (441سعد زغلول عبد احلميد، تاريخ املغرب العريب، مرجع سابق، ص.  
)xxxvi (145،ص1999،القاهرة،2موية يف األندلس ودول املغرب، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طعبد العزيز فياليل، العالقات السياسية بني الدولة اال .  

(xxxvii) ribert tinthoin ,les trara,p241,242  
 )xxxviii (02أنظر امللحق رقم   
)xxxix (ا املناضل عثمان بن محدان خوجة للمجتمع اجلزائري  مرب تقدمي "املرآة"زا خصائصه وطرق عيشه يف كتابه انظر يف هذا الصدد عملية املسح والدراسة اليت قام ،

  .67-62،ص ص1982،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،اجلزائر،2حممد العريب الزبريي،ط: وتعريب وحتقيق
)xl (03انظر امللحق رقم   

(xli) tinthoin,opcit,p249. 
 )xlii (،مصادر وتراجم، جامعة وهران، : ،خمرب البحث التارخيي2005ديسمرب-،جوان6،7عددعبيد بوداود، تلمسان يف مواجهة احلمالت احلفصية املرينية، جملة عصور

  203ص
)xliii (،100،ص1972ابن أيب زرع الفاسي، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس، دار املنصور للطباعة  والورااقة،الرباط.  
 )xliv (112نفسه،ص.  
)xlv (جعفر الناصري وحممد الناصري، دار : ،حتقيق وتعليق ولدي املؤلف3لد الناصري، االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، الدولة املرينية،اجلزءأبو العباس أمحد بن خا

   .69،ص1954الكتاب، الدار البيضاء،
)xlvi (79نفسه ، ص.  
)xlvii (05 أنظر امللحق رقم   
)xlviii (05أنظر امللحق رقم  
)xlix (06أنظر امللحق رقم   
)l(سامية مصطفى مسعد، العالقات بني املغرب واالندلس يف :هذا الصدد العالقات بني املدن التجارية الكربى يف املغرب االسالمي واليت عرفت حراكا جتاريا منذ القدم  أنظر يف

  .147،146،ص2000،مصر، 1،عني للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية،ط)م1002-912/هـ399-300(عصر اخلالفة االموية
)li (11،10احلسن الوزان، املصدر السابق،ص.  
 )lii (ن يرتدون هذا اللباس وهو يروي السيد أشراط السي الذهيب وهو مغريب األصل أنه عندما دخل إىل اجلزائر يف الستينات وجاء ليعمل كإمام يف جبالة وجد غالبية السكا

  07أنظر امللحق رقم. 2014حوار معه يف مسجد زورانة، أفريل . األقصىيف املغرب ) اقليم جبالة( ليس ببعيد عن اللباس اجلبلي يف شفشاون
)liii (62محدان بن عثمان خوجة، املصدر السابق،ص.  
 )liv (66نفسه،ص.  
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 )lv  (2016أفريل10شهادة حية  مع السيد برابح حممد ببيته بترنانة يوم.  

lvi  (الرباط األداب كلیة الخامس حمدم جامعة من"  طنجة میناء"  أطروحة في إلیھ توصلت لما وجیزة  خالصة  
lvii (وضمنتھ خالصة . اوردت سیاسة العمل البحري بالمغرب في بحث خاص سمیتھ العمل البحري بالمغرب، وھو عمل ینتظر النشر الحقا

  .االتفاقیات البحریة المغربیة خالل التاریح الحدیث والمعاصر
(lviii 2000مسألة التجاوز، ط مركز الفكر العربي البیضاء  18و15عبد المجید القدوري، المغرب وأوروبا ما بین القرنین .  
(lix  ابو بكر یوسف الفونتي " والثانیة . الرحلة الكبرى في أخبار ھذا العالم  بحرا  وبرا، طبعة فاس" الرحلة األولى لعبد القادر السودي الفاسي

  .الرباط المغرب.ألستاذ محمد المنصور،طبع مركز الدراسات اإلفریقیةمخطوطة خ م و ر، وتم تحقیقھا من قبل ا" شكایة الذین المحمدي" السوداني
(v نوعیة الخشب المغربي الذي ال یصلح إال للھیاكل  اعتبر محمد حجي انعدام الخشب مصدر إزعاج للبحریة المغربیة، كما تحدث حسن أملي عن

  .االقامة موضوع السفاریات المغربیة الدبلوماسیة نحو أورباالكبیرة، بینما اعتبر األستاذ عبد اإللھ الدحاني التجھیزات المغربیة و
lxi  ( 9سیدي أحمد سكیرج، الرحلة الحبیبیة الوھرانیة الجامعة للطائف العرفانیة، ص.  

(lxii التادلي م س ، آخر ورقة من المخطوط.  
 (lxiii 201مرجع مرقون ص "میناء طنجة"انظرعمر عمالكي في أطروحة.  
(lxiv،مخطوط لواقح االسرار في حدیث البحر والسفر، سال.معرفة الجغرافیا وحاالت المد والتیار. الباب السادس، والثامن عبد اهللا میكاني الرباطي.  
 (lxv المنعقدة برحاب كلیة االداب والعلوم االنسانیة بنمسیك سیدي " المصادر التاریخیة للبحري بالمغرب"عمر عمالكي مقال شاركت بھ في ندوة

بمقال عرفت فیھ بأھم المصادر المغربیة، من خالل مخطوط عبد اهللا میكاني والمجھول،  من تأطیر االستاذین لیلى مزیان  .عثمان ،الدار البیضاء
  .28/03/2007من مختبر المغرب والعوالم الغربیة، یوم .وخلیل السعداني 

Quelles Sources pour Ecrire LHistoire du Maroc ?  voir. http//www freeweek.com/ghmm. 
lxvi  ( ، 24، م س ، ص زینة النحر التادلي ابراھیم.  

  (lxviiسمي ھذا العلم الریاضي بعلم كیفیة سیر السفن، ووضع لھ كتاب تحت ھذا العنوان، مطبوع ویوجد، خ ح، الرباط.  
lxviii (م في زمن تفوق الزوایا أخذت ث. یتم تعیین أمیر موكب الحج بالمغرب منذ زمن الموحدین وارتبط بھ عرفیا اسم ابي صالح الماكري من اسفي

  .كل زاویة تنصب أمیر منطقتھا للتحد االلویة في موكب یقوده أمیر معین من قبل السلطة المركزیة
lxix  (شكایة الدین المحمدي، للفوتي السوداني، م س.  
lxx  (عبد القادر السودي الفاسي، الرحلة الكبرى، م س.  

lxxi  (ي، انظر ، البحر في تاریخ المغرب، تنسیق رقیة بلمقدم، منشورات كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة رحلة الفقیھ الحیوني، تحقیق احمد البوزید
  .، م س .المحمدیة

lxxii (18ص س، م ، وبحرا برا المعمور أخبار و البحر ھذا في الكبرى الرحلة ، القادرالسودي عبد.   
lxxiii (10ه، ص 1350عبد القادر السودي ،طبعة فاس الشراطین   ذا العالم برا وبحرا، تألیف العالمةالرحلة الكبرى في أخبار ه.  

lxxiv( سلیمان المولى عھد في)م1809.    
lxxv( ندوة في  بمقالة  شاركت أن سبق   )والتقنیة الدینیة  المصادر من نماذج فیھ وبینت للمغرب البحري التاریخ مصادر حول) دراسي یوم 

  2006 البیضاء یكبنمس اآلداب كلیة الثاني الحسن بجامعة ، والرحلیة
lxxvi  ( 17احمد سكیرج، الرحلة الحبیبة الوھرانیة الجامعة للطائف العرفانیة، م س، ص.  

lxxvii  ( 6رحلة الحیوني، م س، ص.  
lxxviii  (زینة النحر بعلوم البحر، م س.  
lxxix  (18عبد القادر السودي الفاسي، الرحلة الكبرى، م س، ص.  

lxxx) E.Waster mark ;ritual and belief in morocco ,university books, new york,1968vol1;p92.  
lxxxi  ( 8-7ص ص   ھـ ،1350العالمة  عبد القادر السودي،  الرحلة الكبرى في أخبار ھذا العالم برا وبحرا، طبعة فاس الشراطین.  

lxxxii  (یة االداب  والعلوم االنسانیة، عمر عمالكي، البحر في ذھنیة فقھاء المغرب، رسالة السلك الثالث، نوقشت  في وحدة المغرب واوروبا، كل
  .2006جامعة محمد الخامس اكدال الرباط،

lxxxiii )  Daniel Amaldi. L’océan et la Mer dans le monde Arabe Op.cit P159.  
lxxxiv  ( 160نفسھ ص.  

lxxxv (102الفونتي السوداني شكایة الدین المحمدي على المتوكلین ، م مذكور،ص.  
lxxxvi  (قھاء المغرب، م سعمر عمالكي، البحر في ذھنیة ف.  

lxxxvii  (القاھرة دار الفكر للدراسات و النشر و التوزیع . ، ترجمة مصطفى ماھر 2الحضارة المادیة، االقتصاد و الرأسمالیة، ج"  ،لیفرناند برود
  .  479ص  1993
lxxxviii  (279 ص سابق مرجع المقدمة خلدون ابن الرحمان عبد  

lxxxix ( 278 ص سابق مرجع المقدمة خلدون ابن.  
xc  (413ص   ،القاھرة دار التألیف والنشر،  3العقد الفرید ج  ،ن عبد ربھاب.  

xci ( 168ص ،  1ج 1979 ،بیروت دار الكتاب اللبناني تحفة النظار في عجائب األمصار واألسفار، ،ابن بطوطة   

xcii ( 112 ص 2ج  1960, بعة الخامسةبیروت دار الكتب العلمیة الط. معجم البلدان ، تحقیق محمد أمین الخانجي الكتبي. یاقوت الحموي.  
xciii  (خیرارد فیخرز، قاسم السامرائي، المجلس اآلعلى . أحمد بن القاسم الحجري، ناصر الدین على القوم الكافرین، تحقیق، شوردفان كوننكزفلد

  .46لالبحاث العلمیة الوكالة االسبانیة للتعاون الدولي، ص
xciv  ( 7الفقیھ سكیرج ، الرحلة ، م س، ص.  
xcv  (فقیھ الحیوني، م سال.  

xcvi  ( 11الفقیھ سكیرج،م س، ص.  
xcvii (  ة الفرنسیة إلى المغرب للتفاوض حول االسرىالدیبلوماسیالذي رافق البعثة ذكر لویس دو شینیي.  
xcviii( على عھد سیدي محمد بن عبد اهللا1767، كانت ھذه الرحلة في ماي المغرب تاریخ.  
xcix( 6-5الثانیة الملحق  الطبعة. مادة فداء في الموسوعة اإلسالمیة ) 1982الیدن(  
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c  ( الشعبي المالقي)452و402صفحة . 1992بیروت  ، الحلوي ،طبعة. )879رقم (األحكام): 11- 4..ت .  

ci  ( محمد حجي وآخرین تحقیق،. المعیار والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیا واألندلس والمغرب،الونشریسي .)1981الرباط . )مجلد 13-
   .وما بعدھا 161: ص ،جلد الثانيالم. 1983

cii  (213. ص ،المجلد الثاني ،راجع الونشریسي . یقدمون بدیال الفتداء األسرى المسلمین غتربةعند الم سرىفي بعض األحیان كان اال.   
ciii  (ھذا ما یؤكده أیضا. 211: ص ،نفسھ Riccoldo de Monte di Croce ووضعوھا في خزینةإن المسلمین جمعوا ثروات كبیرة : "في قولھ، 

لمسیحیین وبعد وقت معین فتحوھا وقدموھا لمسلم ثقة یذھب إلى مختلف األقالیم یفتدي بھا األسارى والعبید المسلمین الذین یوجدون في السجن عند ا
  :مقتبس عن". أو دول أخرى

N. Daniel: Islam and the West. The making of an image. Oxford 1993 (revised edition), 249.   
civ  ( الحمیدي)ت. تحقیق م. جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس وأسماء رواة الحدیث وأھل الفقھ واألدب وذوي النباھة والشعر) 1095ت. 

 .1885مدرید . بغیة الملتمس في تاریخ رجال األندلس) 1201. ت(أحمد بن یحیى الضبي ). 334رقم ( 179-178. ص. 1952القاھرة , الطنجي
   .)584رقم ( 231.232. ص
cv ) F. Meier, Tahir as-Sadafi's vergessene  Schriftüber  westliche Heilige des 6-12 Jahrhunderts. "Der Islam" 

n°61 (1984), 14-90, p. 32.  
cvi) Meier (1984), pp. 61-63.  

cvii (علي بن عبد اهللا النمیري الشستري، ) لسان  ،أصلھ من شستر قریة تحت إدارة مدینة وادي آش في األندلس إال أن )1211توفي في سوریا سنة
   .219-205. المجلد الرابع ص. أربع مجلدات. 1977القاھرة . عنان. ع.تحقیق م. اإلحاطة في تاریخ أخبار غرناطة) 1374. ت(الدین بن الخطیب 

cviii) H. Ferhat, le Maghreb aux XIIème et XIIIème siècles: les sciences de la foi. Casablanca 1993,19.   
cix  (انظر ، كتاب المطرب في اولیاء المغرب، للشیخ عبد اهللا التلیدي، طنجة.  

cx( تحفة اإلخوان ومواھب االمتنان في "رضوان الجنوي من خالل  ،السادس عشر المیالدي/صورة عالم من القرن العاشر الھجري: بوشنتوف
   .38و  34 ،33خاصة الصفحات  ،52-29) 1994( 4أمل  ةمجل". مناقب سیدي رضوان

cxi (،نصیحة أحمد ابن القاضي التنبكتي إلى أولي األمر بتونس والمغرب، تحقیق محمد المنصور وفاطمة الحراق،  مصلح فوالني في بالد المغرب
  .98،ص2000منشورات  معھد الدراسات االفریقیة

cxii( 96نفسھ ، ص.  
cxiii (90نفسھ، ص.  

cxiv ( و بھا أماكن إلقامة  د خبرا مفاده أن ھذه الجزیرة بھا میناء تأوي إلیھ كل السفن و فیھ مخازن أحدثت للبضائع،یور. األسیر مویط
السفن و تجھیزھا، دون حارس و أن أي مركب ال یستطیع مغادرة المیناء إذا أخد أكثر مما یلزمھ من األشیاء التي صادفھا إذا لم یؤدي 

. ھل صقلیة یأتون إلیھا و یأخذون المال و یضعون مكانھ أشیاء صالحة للمالحة، رحلة األسیر مویطقیمتھا الحقیقیة، و أن الرھبان أ
  .14ص . ترجمة محمد حجي و األخضر غزال

cxv ( 608، مرجع سابق ص  ، البحر المتوسطعإمیل لود فی.  
cxvi  (لث من مجلة لیكسوس االلكترونیةاشرنا إلى ذلك في مقالنا السابق، عن القرصنة المتأخرة بالمغرب، انظر العدد الثا.  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اإلنسانيةريخ والعلوم في التا:مجلة ليكسوس  

263 
 

 
 

                                                                                                                                                                                              
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  انتھى


