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

هذه الة االلكترونية الفتية، وأدرجت الة يف هذا العدد ثلة من املواضيع املختلفة، وقد 

 وهذا يعكس انفتاح جملة ليكسوس ارجه،أسهم يف اغناء حمتوياا باحثني من املغرب وخ

هلدف تثمني  ، وذلكمن خمتلف ختصصات العلوم االنسانيةعلى كل الباحثني  االلكترونية

الة بضرورة ربط أواصر التعاون  طاقم وإميانا من التبادل املعريف والعلمي بني الباحثني،

نية، لتكون رافدا ومرجعا وتبادل اخلربات بني املهتمني يف خمتلف ختصصات العلوم اإلنسا

  .باجلامعات املغربية علميا للطالب والباحثني

وأملنا مجيعا أن تكون هذه املسامهات العلمية إضافة بيبلوغرافية نوعية للقارئ 

الكرمي، لتسليط الضوء عن بعض القضايا التارخيية، وكلنا أمل أن تكرب جملة ليكسوس 

ابا، وذلك لنشر املعرفة التارخيية على نطاق االلكترونية بفضل تفاعلكم معنا قراء وكت

واسع، وننتظر مسامهاتكم ومقاالتكم الغناء هذا املشروع التارخيي االلكتروين، لكي يكون 

  .منارة وقنطرة للباحثني والتعريف بانتاجام التارخيية

، االلكترونية العدد من جملة ليكسوس هذا ويف اخلتام نشكر كل من ساهم يف إثراء 

من هذا املولود االلكتروين اجلديد ، ليواصل ملقبل دنا سيتجدد إن شاء اهللا يف العدد اوموع

  .إصداراته االلكترونية لتعم الفائدة مجيع املهتمني باملعرفة التارخيية داخل وخارج املغرب

 طاقم مجلة لیكسوس االلكترونیة
  :البرید االلكتروني
maroc-histoire.com @ lixus 

lixus.magazine@gmail.com  
  :الموقع االلكتروني

www.maroc-histoire.net  

:  كلمة االفتتاح 
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  الغالي خالدبقلم 

على عقب لم تكن الشابة البریطانیة إمیلي كین تتوقع، بزیارتھا لمدینة طنجة، أن تنقلب حیاتھا رأسا 

وتقضي ھناك  ,91بعد الزواج من زعیم أحد أكبر الزوایا في مغرب النصف الثاني من القرن الـ

 .سنة توجتھا بكتاب عن حیاتھا 04حوالي 

، وصلت إلى میناء مدینة طنجة شابة بریطانیة تدعى إمیلي كین، واشتغلت 1872  في خریف سنة

سنة، ولدت ھذه الفتاة في لندن ألب یعمل  23بـ قبل ذلك. مربیة أطفال لدى عائلة أمریكیة معروفة

 .مدیرا للسجن وأم من عائلة مسیحیة معروفة

في إحدى السھرات، وقعت إمیلي تحت أعین شیخ زاویة مھیبة، الحاج عبد السالم بن العربي 

 كان ھذا الزواج األول من نوعھ في تاریخ الزوایا. الوزاني كبیر الزوایة الوزانیة، فطلبھا للزواج

بالمغرب، أغضب السلطان محمد بن عبد الرحمان، وأثار حنق علماء فاس، وأكسب صاحبھ مزیدا 

، وھو اللقب “شریفة وزان”لكنھ بالنسبة إلى . من العداء دفعھ لیرتمي في أحضان الحمایة األوربیة

عاما،   70الذي باتت تحملھ إمیلي، بدایة حیاة جدیدة في اإلمبراطوریة الشریفة، امتدت ألكثر من 

أصدرت إمیلي كین، في لندن، كتابا تحت عنوان  1911سنة . عاصرت فیھا ستة ملوك علویین

”My Life Story“ )سنة عاشتھا وسط المغاربة 40، دونت فیھ مسیرة )قصة حیاتي.  

  محاصر زواج

عندما حلت إمیلي كین بمدینة طنجة لم تكن تتوقع قط أن قصة حیاتھا ستنتھي بالزواج من زعیم 

تعودت أن ألتقیھ وھو قادم من المدینة ”. 19أكبر الزوایا في مغرب النصف الثاني من القرن  أحد
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مع مرور الوقت، عرفت أنھ . ، حیث أقطن مع أصدقائي)حي الجبل الكبیر(أو عائد إلى الجبل 

تعرفت إلیھ أكثر في السھرات . في الحقیقة، لم یعن ھذا لي شیئا كبیرا. شریف وزان الكبیر

كنت متأكدة أنھ یروق لي، فقد كان مختلفا عن باقي المغاربة الذین . قیة التي یحضرھاالموسی

  .، تقول إمیلي كین عن الحاج عبد السالم“قابلتھم، لكن فكرة الزواج لم تخطر ببالي قط

على الطرف اآلخر، لم یكن األمر مفاجئا لكبیر شرفاء وزان، فمنذ مدة غادر مھد الزاویة نحو 

منذ صغره، لم تكن . “رومیة“عاقدا العزم على االقتران بـ - طلق زوجاتھ المغربیات بعدما –طنجة 

  .میوالتھ األوربیة تخفى على أحد

عرفت ”رفضت إمیلي عرض الزواج، متحججة بدواعي دینیة، إال أنھا سرعان ما أذعنت بعدما 

سكرتیرتھ إلى لندن  على الفور، أرسل الحاج عبد السالم. “أن الحیاة ستكون مستحیلة لي من دونھ

كانت المعارضة قویة جدا من جھة عائلتي ومن ”. للحصول على موافقة والدي الفتاة البریطانیة

  .، تقول إمیلي“عائلتھ أیضا

في األخیر حل الوالدان بطنجة، ووقع عقد الزواج أمام عدلین مسلمین، قبل أن یوثق مرة أخرى في 

في عقد الزوج، . ند ھاي، سفیر بریطانیا في المغربالمفوضیة البریطانیة تحت أعین جون درامو

تعھُد الشریف بعدم الزواج علیھا، حقھا في االحتفاظ بدیانتھا، االستقرار : فرضت إمیلي شروطھا

. في مدینة ساحلیة، ولوج أبنائھا إلى التعلیم، االستفادة من حمایة دولتھا، ودفنھا في بلدھا بعد الوفاة

  .اإلسالم: تبع األطفال دیانة والدھمفي مقابل ذلك، تقرر أن ی

لم یكن الزواج من امرأة غیر مسلمة أمرا عادیا في النصف األخیر من القرن التاسع عشر، ناھیك 

وسرعان ما تأكد شریف وزان من ذلك، فقد أبدى السلطان . أن یصدر ھذا عن شیخ زاویة كبیرة

القرویین من على منابرھم حملة قویة محمد بن عبد الرحمان معارضة شدیدة للزواج، وقاد علماء 

ضد شیخ الزاویة الذي لم یملك سوى االحتماء رفقة زوجتھ بالمفوضیة الفرنسیة، حتى قبل أن یكمل 

  .زواجھما شھره األول

في طنجة، بعث النائب السلطاني محمد بركاش إلى السفیر البریطاني جون دراموند ھاي رسالة 

) …(”: منذئذ مغربیة ویتوجب علیھا الخضوع للقانون المغربيینبھھ فیھا بأن إمیلي كین أصبحت 

بلغنا أن الشریف سیدي الحاج عبد السالم بن سیدي الحاج العربي الوزاني، تزوج بامرأة نصرانیة 

بسبب ) أي مغربیة(إنجلیزیة، وتعین علینا إعالمك بأن المرأة المذكورة صارت اآلن مراكشیة 
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كما . یمكن الحكم علیھا وعلى مطالبھا إال بحكم شریعة المسلمینتزویجھا للشریف المراكشي، وال 

  .“)…(ال یخفاك أن كل أرض تتمشى على قوانین شرعھا، وأعلمناك لتكون على بصیرة 

  المریدین   بین   إنجلیزیة

ھناك اكتشفت . بعد الزواج بقلیل، انتقلت إمیلي للعیش في منزل الشریف الذي لم یكن غیر زوایة

منزل الشریف كان في الوقت نفسھ زاویة، یرتادھا حشد كبیر ”: ا وصفتھ بدقة في كتابھاواقعا جدید

الباحثون عن مأوى وذوو . للبحث عن العون في حل مشاكلھم العدیدة - أغنیاء وفقراء –من الناس 

الشكایات یمكن لھم أن یقیموا ھناك لمدد تقصر أو تطول، قد ال تتعدى ساعات معدودة وقد تصل 

في الزاویة، تجد األم التي تتضرع من أجل . ھر، حسب الوقت الالزم لالنتھاء من قضیتھمإلى أش

ابنھا المرمي في السجن، أو المرأة من أجل زوجھا، یمكن أن تصادف أشخاصا جاؤوا للمطالبة 

باسترجاع حقھم في ظلم تعرضوا لھ من فرد من العائلة، وآخرین سجنوا بدون حق من قبل أعوان 

كلھم جاؤوا من . ناك تصادف المشتكي، والمرأة المتشردة، والمریض، والمرأة العاقرھ. السلطة

  .“أجل راحة تمنحھا البركات

كي ال یبقى ھذا العالم الجدید كتابا مغلقا في وجھھا، وجدت إمیلي أن الحل یكمن أوال في تعلم 

ض الكلمات، ثم استطعت أن أمیز بع”، تقول شریفة وزان، “في غضون أشھر قلیلة”. العربیة

الیوم أتكلم بطالقة لھجة أھل طنجة، لكن صفاء لكنتي ال یبعث على … بعض الجمل مع نھایة السنة

  .“الرضا، ویثیر ضحكات أحفادي الصغار

في المقابل، لم یفت إمیلي أن تدخل لمستھا األوربیة الخاصة على الجناح الذي تحتلھ في 

یھا موالي علي وموالي أحمد، الذین ازدادا على الزاویة، كما حرصت على تربیتھا ابن/البیت

، على الطریقة األوربیة، فقد كان الصغیران یتكلمان الفرنسیة 1876و 1874التوالي سنتي 

  .واإلنجلیزیة حتى قبل أن یكمل أكبرھما عامھ الثامن

تداء سنة، قبل أن تنقلب األمور رأسا على عقب اب 11عاشت إمیلي كین حیاة ھانئة مع زوجھا مدة 

تلقي شریفة وزان بالمسؤولیة على أوربي من جنسیة فرنسیة أشارت إلیھ . 1884من صیف سنة 

حسب إمیلي، تسبب ھذا الشخص في تألیب مشاعر الحاج عبد السالم ضدھا، كما . Xبالحرف 

بالتزامن مع ذلك، فوجئت شریفة . حاول رفقة أوربیین آخرین االستیالء على أموالھ بطرق ملتویة

كان الشریف . بتغییر جذري في عقل زوجھا، فقد تملكھ ھوس سیطر على تفكیره بالكاملوزان 

یعتقد أنھ مھدد باالغتیال في أیة لحظة من قبل السلطان المولى الحسن، ولم تنجح الحمایة الفرنسیة 

 التي یتمتع بھا من تخفیف وطأة الفوبیا التي أصابتھ، دون أن تستبعد فرضیة تسمیمھ، تؤكد إمیلي
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الخوف من : القدرات العقیلة للشریف لم تعد كما كانت سابقا، لقد أصبح مھووسا بفكرة واحدة”أن 

لم یعد كبیر شرفاء وزان ینام، إال وخنجر مغروز تحت وسادتھ ومسدسان محشوان فوق . “اغتیالھ

  .طاولة السریر

دون أن یصل  مع مرور الوقت، تصاعدت حدة الخالف بین الشریف وإمیلي إلى درجة القطیعة،

في  1890رغم ذلك، لم تتخل السیدة البریطانیة عن زوجھا، بل قادتھ سنة . األمر إلى طالق رسمي

في لیفورنو بإیطالیا، رفض حتى النزول من . جولة ضمت عددا من المدن األوربیة، أمال في شفائھ

أنھم من رجال  كان یتوھم. الباخرة، بعدما وصل إلى علمھ وجود عدد من المغاربة في المدینة

وفي نابولي التي أعجبتھ كثیرا، أغلق علیھ أبواب غرفتھ رافضا . المولى الحسن قدموا الغتیالھ

نجحت إمیلي . الذھاب إلى أي مكان، فقط ألن المدینة كانت بھا بعثة سفاریة خاصة بالمغرب

تھا بصعوبة في إقناعھ بالجلوس في شرفة الفندق حتى یشھد مرور ملكة إیطالیا في عرب

  .األطباء بدورھم، كانوا یذھبون إلیھ في الفندق لالطالع على حالتھ الصحیة  .الملكیة

كتبت . 1892شتنبر  28بعد عامین على ھذه الرحلة، توفي شریف وزان في مدینة طنجة یوم 

وضعت یدي في یده، فضمھا بقوة . بدا وكأن یده تبحث عن شيء ما«: إمیلي تصف لحظاتھ األخیرة

  .كانت ھذه كلماتھ األخیرة. »عزیزتي، ھل أتیت ؟«: م فتح عینھ وھمس قائالمتشنجة، ث

  كاآلخرین   لیس   زاویة   شیخ

إنھ : عندما تتحدث إمیلي عن الحاج عبد السالم الوزاني، فإن ذلك یكون من منطلق اإلعجاب الشدید

لقد كانت الفتاة . یھیتمتع بذكاء أكبر من مواطن“ مختلف عن اآلخرین”، “لیس مثل باقي المغاربة”

ومرد إعجابھا بھذا الرجل، الذي یمثل اإلسالم الصوفي، ھو أنھ كان . البریطانیة مفتونة بالشریف

  .مغرما بالحضارة األوربیة

فمنذ الصغر أبان عن استقالل تام . في الواقع، میوالت الحاج عبد السالم األوربیة قدیمة جدا

حریة تصرفاتھ وسلوكاتھ كانت . ه على رأس الزاویةوتجاھل لوضعھ الخاص كمرشح لخالفة والد

عندما آلت مشیخة . أبعد ما تكون عن االنضباط، إلى حد أن والده موالي العربي كان ینتقده بشدة

لیقضي فترات طویلة في طنجة، قبل أن یستقر “ دار الضمانة”الزاویة الوزانیة إلیھ، كثیرا ما غادر 

  .ثر قربا من النموذج األوربيبشكل نھائي في ھذه المدینة، األك

لم یمنع زوجتھ من الخروج إلى الشارع، وكان : كان كبیر شرفاء وزان لیبرالیا إلى أبعد الحدود

یذھب معھا إلى الكنسیة ویظل منتظرا حتى انتھائھا من صالتھا، كما لم یمنعھا من األطعمة 
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لھ صوتا ”إمیلي تقول إن . ة كمانكان معجبا بالموسیقى ویحمل معھ دائما آل. المحرمة في اإلسالم

  .“جمیال، بإمكانھ أن یكون ثروة لو سھر على تھذیبھ

خالل زواجھما، اعتاد الحاج . كان عاشقا للحفالت والسھرات، حتى لقاءه بإمیلي كان في إحداھا

وفي . عبد السالم أن یصطحب معھ زوجتھ إلى البریة في رحالت لصید األرانب والخنزیر البري

رات أخذھا إلى سبتة لمشاھدة مباراة في مصارعة الثیران، وھي التجربة التي لم إحدى الم

بخصوص أوالدھما، لم یمانع شریف وزان مطلقا أن تسھر إمیلي على تربیتھم على . تستسغھا

  .الطریقة األوربیة، وعندما وصال إلى مرحلة الشباب أرسلھما إلى إحدى الثانویات بالجزائر

ي یبدو بین سلوك الشریف وموقعھ كشیخ للزاویة، إال أنھ حافظ على حظوتھ رغم ھذا التناقض الذ

إمیلي تصف في كل مرة الحشود الھائلة التي تالقي الشریف في طریقھ، طمعا . وھیبتھ لدى مریدیھ

رجال ذو بنیات ضخمة یبكون، : كم ھي رائعة ھذه المشاھد التي كنت شاھدة علیھا”: “البركة”في 

أشخاص یحملون منادیال، وآخرون … موع، جاؤوا بحثا عن بركات الشریفبخدود مبللة بالد

یجب أن یلمس الشریف ھذه المالبس حتى تنتقل البركة إلى .. من أجل ماذا؟. مالبس في أیدیھم

. الطحین الذي یباركھ الشریف یمزج مع الحساء لیقدم للمریض. أصحابھا الذین لم یستطیعوا القدوم

  .“لقمح طمعا في حصاد جید في المواسم المقبلةالدقیق یخلط مع حبات ا

في كثیر من صفحات كتابھا، تسجل إمیلي أن أغلب الطامعین في بركات الشریف ھم من 

ھذا الشریف نفسھ وقف عاجزا عندما سقط أحد أطفالھ مریضا، بسب بیضة أھداھا لھ . المرضى

، تعلق إمیلي “م من أجل ابنھاظننت أن الشریف سیصبح أحمقا، كان یبكي مثل أ”. أحد المریدین

  .واصفة حالھ

  الشریف   عن   دفاعا

في فقرات كثیرة منھ، یبدو كتاب إمیلي كین مرافعة عن الحاج عبد السالم بن العربي الوزاني الذي 

ھذه االرتباطات . تسببت میوالتھ وارتباطاتھ األوربیة في توتر عالقتھ مع السلطان المولى الحسن

ولھ على الحمایة الفرنسیة، في سیاق اتسم بتزاید حدة األطماع األجنبیة في بحص 1884توجت سنة 

في بدایة حیاتھ على رأس الزاویة خلفا لوالده موالي العربي، كان شریف وزان ما یزال . المغرب

مرتبطا بالبالط، إال أنھ سرعان ما صار یبتعد عنھ شیئا فشیئا، خوفا من أن یصبح في النھایة سجینا 

  .ي الحسن الذي لم یكن یستسیغ میوالتھ األوربیةلدى موال

حسب  –، أي بعد حرب تطوان، عندما أقدم الشریف 1860وقد تعقد الموقف أكثر بحلول سنة 

على تأسیس وحدات مسلحة خاصة بھ، بل إن فكرة الحكم خطرت ببالھ في وقت الحق، قبل  -إمیلي
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ا بعد، وبسبب إصغائھ إلى بعض االقتراحات فیم”: وھذا ما تؤكده زوجتھ بالقول. أن یتراجع عنھا

األوربیة، استمیل الشریف إلى أن تتولد لدیھ فكرة الحصول على السلطة، لكن بعد تفكیر عمیق، 

  .“تخلى عن ھذا المشروع الوھمي

  إلى   فلجأ   مھددا،   بات   أمنھ   أن   السالم   عبد   الحاج   اعتبر   السلطان،   مع   العالقة   سوء   وبسبب   النھایة،   في

  محمیا   وزان   شریف   أصبح  . علیھ   االستجابة   تمت   الذي   الطلب   وھو   الفرنسیة،   القنصلیة   الحمایة   طلب 

  لدى   التدخل   في   1876   سنة   لعبھ   الذي   بالدور   اعترافا   ،1884   سنة   من   ابتداء   رسمي   بشكل   فرنسیا 

  الزاویة   مریدي   من   كان   –   قدور   بن   سلیمان   سیدي   وحمل   الجزائر   في   الشیخ   سیدي   أوالد   قبیلة 

  تنجح   لم  . المغرب   في   للعیش   واالنتقال   السالح   وضع   على   - وزان   لزاویة   روحیا   الخاضعة   الطبیبة 

  أیامھ   الرجل   لیقضي   السالم،   عبد   والحاج   المغرب   سلطان   بین   الصدع   لرأب   المتكررة   المحاوالت 

  إصالح   مھمة   عاتقھا   على   إمیلي   أخذت   وفاتھ،   بعد  . خیالھ   على   یسیطر   االغتیال   وھوس   األخیرة 

  تقول  . الحسن   المولى   السلطان   للقاء   فاس   إلى   أحمد   وموالي   علي   موالي   ابنیھا   فحملت   األمور، 

  التعازي   وتقدیم   المعتادة،   التحایا   تبادل   بعد“   :عاما   43   حینھا   عمرھا   صار   التي   اإلنجلیزیة   السیدة 

  لھما   سیكون   وأنھ   والدھما   لوفاة   حزین   أنھ   الحسن   موالي   أبلغھما   ،)وزان   شریف   وفاة   في(   المتبادلة 

  قلیال   یتحدثا   أن   منھما   طلبا   یتكلمانھا،   التي   اللغات   عن   سألھما   أن   بعد   ثم  . أمھما   برعایة   وسیتعھد   أبا، 

  لكي   جدا   خجولین   كانا   الولدین   ألن   نھائیا،   االختبار   ھذا   یكون   ال   أن   أخشى  . أمامھ   اإلنجلیزیة   من 

   . “بطالقة   یتحدثا 

سنة قضتھا كاملة  25بعد سنوات من وفاة زوجھا عادت إمیلي كین إلى بریطانیا ألول مرة بعد 

بدا أن كل شيء تغیر ”: تقول إمیلي. بالمغرب، ولم تجد أمامھا إال إحساسا بالغربة في بلدھا األم

كان الكل یسارع في كل . ة حدیثھم بدت لي غریبةاألشخاص مختلفون، طریق: عند وصولي

خالل ھذه األیام التي قضیتھا ھناك …الزحام الشدید ضایقني. الجھات، متعطشا إلى الحیاة المادیة

ال أنصح أحدا ”: في آخر فقرة في كتابھا، كتبت شریفة وزان. “أحسست أنني غریبة في بلد غریب

، أنا غیر نادمة على أي شيء، وأتمنى أن یكون لألربعین في المقابل. أن یتبع الطریق التي سلكتھا

  .1943توفیت إمیلي كین في طنجة سنة . “سنة التي قضیتھا بین المغاربة أثر جید على المستقبل

  http://zamane.ma/ar:المصدر
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  :تقدیم

كل أرض .  دة حدود، وال أقالیم قائمة الذات، كما ھو الحال اآلنلم تكن خالل العصور البائ       

تغیر . كانت تأخذ اسم سكانھا، سواء كانت البنیة االجتماعیة فیھا قبلیة، أو عشائریة، أو عائلیة

ویغار علیھا، تعیش الترحال واالنتقال، ربما كان الجنس البشري آن ذاك مولعا باكتشاف نقط 

ة ھذه البالد أو تتقلص حسب توسع أھلھا، الحروب مستمرة واالقتتال كوكب األرض، فتزید مساح

من أجل البقاء والتملك دائم فیتوسع أقوام على حساب آخرین، وتنقرض حضارات لتحل محلھا 

سال مداد كثیر والیزال، عن تواجد الجنس البشري وتطوره ككائن یسعى بشكل دائم .. أخرى 

لكن ال أحد یمكنھ الجزم بامتالك الحقیقة، حقیقة الصراع القائم للمعرفة واكتشاف اآلفاق البعیدة، 

ھ الصراع من أجل السلطة، قد تختلف مظاھره ویبقى عمقھ واحدا ال یتغیر وال منذ األزل ھو ذات

   . یتبدل

  محمد حماس 
 التاریخ شعبة دكتوراه

 كلیة. طفیل ابن جامعة
  المغرب.القنیطرة. اآلداب

 

  مالمح من تاريخ بالد األمازيغ 
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سوف نكتفي، في ھذه الورقة، بالمرور في عجالة على بعض من تاریخ نقطة من ھذا       

  .    مازیغ، ولو أن أسماء ھذه البالد تعددت وتكررتالكوكب، المسماة بالد األ

ترى ما الذي أعطى لھذه األرض كل تلك األھمیة؟ لماذا ظلت محط جدل وتضارب في 

التأریخ لھا؟ ھل األمر یتعلق بكل ذلك العدد الكبیر من الحضارات التي تعاقبت علیھا؟ أم األمر یھم 

تھافت نحو امتالك ھذه البقعة المعروفة ببالد األمازیغ؟ سكانھا األصلیین؟ أم ھما معا؟ لماذا وقع ال

ھل األمر یتعلق بخیراتھا؟ لماذا مرت دول وشعوب بھا دون أن تعرف االستقرار حتى جاء 

  العرب؟

إن المقصود ببالد األمازیغ، أو األمازیغ، ھي تلك األراضي الممتدة من سیوه غرب صحراء       

عاش الغوانش األمازیغ، غربا، ومن البحر األبیض  مصر، شرقا، إلى جزر الكناري حیث

  . المتوسط، شماال، إلى مالي وبوركینا، جنوبا

سوف نركز على بعض من مالمح بعض الممالك األمازیغیة اإلسالمیة، التي حكمت ھذه 

 ، أو شمال إفریقیا، أو الغرب اإلسالمي، واألمر یھم دوال)األمازیغ(المنطقة المسماة بالد األمازیغ 

المرابطون والموحدون والمرینیون والوطاسیون ثم قبل كل ھؤالء مملكة أخرى لم : عظمى ھي

یصلنا عنھا إال القلیل رغم كونھا عمرت حوالي ثالثة قرون ھي دولة بني صالح بتامسنا، ثم إمارة 

الین، نكور وإمارات أخرى أسسا بنو یفرن، ھذا في أفق إثارة االھتمام لمدى عنایة ھذه الدول بالمج

  .الدیني والروحي

أطلقھا " بربر"من مبتكرات الفینیقیین، و" إفري"شاع لدا الیونان، و" لوبي"معلوم أن إسم 

بنیة التحقیر واالستخفاف، ثم عبارات " بربر"علیھم الرومان الذین سموا كل من خرج عن طاعتھم 

وسمیت الشعوب ". ابارباری"وفي مصر مدینة تسمى" باربارجیا"و" بارباریسي"أخرى من قبیل 

كما ورد عند (أما تسمیة أمازیغ، فیبدو أنھا قدیمة،. بمعنى الھمج والمتوحشین" باربار"الجرمانیة 

  ).   1)(ابن سعید الدرجیني، صاحب طبقات مشائخ المغرب

لقد اتخذت ھذه البالد أسماء عدة، ھكذا عرفت أفریقیا الشمالیة ببالد األمازیغ، وأطلق علیھا       

وھو اإلسم الذي اتخذتھ سائر القارة ) تونس الحالیة(ریق اسم لیبیا، وسماھا الرومان أفریقیة اإلغ

  ). 2(وأطلق علیھا العرب اسم بالد المغرب، مقابل بالدھم بالمشرق، أي بمفھوم جغرافي
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  : األمازیغ قبل الفتح اإلسالمي  

آالف سنة ولو  5مال األفریقي قد یتجاوزال نعرف عن تاریخ األمازیغ إال القلیل فتواجدھم بالش       

  . أن اسمھم لیس قدیما بكل ھذا القدر

أما عن أصولھم، فھناك اختالف كبیر بین الدارسین، وھو اختالف راجع لكون جل الباحثین أو      

النسابة، ینطلقون من فرضیة أن أمة األمازیغ جاءت من مكان ما، لھذا وجب التساؤل، لماذا 

ون األمازیغ جاؤوا من مكان ما؟ من الجرمان أو الیمن؟ أال یمكن التسلیم بأن ھذا اإلصرار على ك

  الشعب تواجد بھذه البالد واستقر بھا وأخذت اسمھ؟

لقد ذھب عدد من المؤرخین إلى الربط بین القوم الشقر من األمازیغ واألجناس األروبیة      

  .     )Celts)(3(والكلت ) Iberians(القدیمة، مثل األیبیریین 

، )4(األمازیغ ھم أول سكان المغرب القدیم، سكنوا جبالھ وتاللھ وأریافھ وضواحیھ وأمصاره     

بأوراق األشجار والشعر  سكنوا بیوتا بناؤھا من طین وحجارة وشجر، فكانوا یدعمون الخیام

راء، یكسبون والوبر، أما أھل العز منھم فیظعنون النتجاع المراعي ال یجاوزون الریف إلى الصح

  . )5(من الماشیة البقر والخیل والشاء

ویرى القلقشندي أنھم عرب، یرجعون في نسبھم إلى قبیلتي لخم وجذام العربیتین من 

فلسطین والشام، كانوا ھناك إلى أن تم إخراجھم من طرف بعض ملوك فارس إلى أن استقروا 

آخر الروایة التي تزعم نسبھم إلى .. ) 6(بمصر ثم زحفوا نحو المغرب إلى أن جاء أفریقش

  .     العربي

شجب عبد الرحمن ابن خلدون كل ھذه االدعاءات، باعتبار أن الكنعانیین لیسوا عربا، ولیسوا     

من أبناء سام، ثم إن العرق األمازیغي سابق في الوجود، فھم لیسوا من ولد إبراھیم ألنھم عاشوا في 

داوود كان بینھ وبین إسحاق بن إبراھیم أخو نعشان،  زمن داوود الذي قتل جالوت، ومعلوم أن

عشرة آباء فقط، فال یمكن أن یتناسلوا بھذه الكثرة، أما القول أنھم من بالد الشام وكونھم من جالوت 

، ألنھ ال یمكن لشعب بكل ما عرف عنھ من حضارة )7(أو العمالیق، فذاك ضرب من الخرافة

  .       من منبت غیر األرض التي احتضنت كل تاریخھ وحكم وقوة، أن یكون تابعا أو منحدرا

لقد ظلت بالد األمازیغ ھدفا لشعوب خلت كان أولھا الفینیقیون، ثم القرطاجیون، ومن بعدھم      

لقد بدأت المعاناة الحقیقیة للبربر بعد سقوط . الرومان، الذین استغلوا خیرات البالد واستعبدوا أھلھا

رطة في األسر لدا الرومان، ھؤالء قاموا بإحراق المدن في مصر قرطاج ووقوع الملك یوغو
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وأحرقوا خزانة اإلسكندر التي حوت كنزا عظیما من تاریخ األمازیغ وحضارتھم بما في ذلك 

 .   كتابتھم، لھذا تراجع األمازیغ نحو الجبال، أما الوندال فلم یكونوا أقل تسلطا ممن سبقھم

م على الضفة األطلسیة مدینة .ق1100لحالیة، فأسسوا سنة جاء الفینیقیون من لیبیا ا    

، التي أضحت من أھم المراكز التجاریة والحضریة، وقد تعاقبت علیھا العدید من )8(لوكوس

الحضارات القدیمة، منذ ما قبل المیالد إلى غایة المرحلة اإلسالمیة فكانت لھا أدوار طالئعیة في 

ھكذا دخل األمازیغ في عالقات تجاریة مع . توسطي تحدیداتاریخ التراث اإلنساني عموما والم

الوندال، ثم من بعھدھم القرطاجیین الذین أسسوا عدة مراكز تجاریة على الساحل المتوسطي 

لیستمر نشاطھم التجاري قرونا عدة مع األمازیغ فجلبوا الذھب وزراعة الكروم والعدید من 

 .یة التي عمد األمازیغ إلى ممارسة البعض منھاالتقنیات الزراعیة إضافة إلى الطقوس الدین

، وامتدت مملكتھ من مدینة )9(م. ق 3تولى مسینیسا، أول ملوك األمازیغ، الحكم في القرن        

قسنطینة إلى الحدود التونسیة الحالیة، فأسس مملكة نومیدیا بدعم من الرومان، مقابل تعاونھ معھم 

، امتدت من غرب تونس حالیا ) 10)(قسنطینة حالیا"(تاسیر"ضد القرطاجیین وكانت عاصمتھا 

وضمت المغرب األوسط وجزءا من المغرب األقصى، سكنھا المازیلیون جھة الغرب، حلفاء 

المازیلیون یحكمھم ماسینیسا، أما . الرومان، ثم المسایسولیون في الجھة الشرقیة، حلفاء القرطاجیین

  ... المسایسولیون فیحكمھم سیفاكس 

أول وأعظم ملك بربري عرفھ التاریخ بفضل ما حققھ من ازدھار وانتصارات  ویعتبر ماسینیسا     

كان أولھا توحید مملكة نومیدیا بعد انتصاره على سیفاكس، ثم الھزیمة التي ألحقھا بحنبعل كبیر 

 ثم خلفھ فیما بعد ملك قوي ھو حفیده یوغورطة الذي كان عدوا. م.ق 202قادة القرطاجیین سنة 

للرومان، فاعتقلوه وألقوا بھ في السجن لیموت مشنوقا داخل زنزانتھ، وعند سقوط قرطاج العام 

    ).11(م بسط الرومان نفوذھم على كافة تراب المغرب.ق 146

خالل الحكم الروماني نشطت الحیاة التجاریة والزراعیة والمنشآت، حیث تم تشیید الطرقات       

 ).ولیلي(والمدن

سقوط حكم یوغورطة سلم الرومان جزءا من نومیدیا للبربر باعتبار أنھم أزاحوا عدوا لھم بعد       

  . من الحكم، وبالتالي البد من التعایش مع األمازیغ وضمان االستقرار بمنطقة نفوذھم

ومن الملوك األمازیغ المحسوبین على الصف الروماني، نذكر كذلك، جوبا الثاني الذي 

عالما ومولعا بجمع التحف وعرف عنھ أنھ كان  م.ق 23إلى  25ن سنتي أسس موریتانیا ما بی

   .واآلثار
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ثم جاء من بعده اإلمبراطور أغسطین زوج كیلوباترا سیلین ابنة كیلوباترا الكبیرة، جعل من 

 .عاصمتھ شیرشل مدینة للفنانین الیونان

ا إلى بالد الرومان، وقد كانت م، بضم موریتانی.ق 42قام اإلمبراطور كلود األول، حوالي سنة       

  :موریتانیا منقسمة إلى إقلیمین

  على رأسھا بطولیمي ابن جوبا). المغرب حالیا(موریتانیا الطنجیة  •

 )الجزائر حالیا(موریتانیا القیصریة  •

 )تونس حالیا(وإفریقیة ). قسنطینة(أما في الغرب فتقوم مملكة نومیدیا 

غ وعرة بسبب الجبال، لھذا لم یكن بوسع الرومان مراقبة كافة تراب لقد كانت بالد األمازی      

م والتي كانت تحت نفوذ 285فتراجعوا نحو جھة طنجة العام ) ولیلي(المستعمرات عدا فولیبیلیس

 . الملك دیوكلیتین بإسبانیا

شمال المغرب (م واستولوا على كل المنطقة المتوسطیة 435ھزم الوندال الرومان سنة      

، فسیطروا على قرطاج واتخذوھا عاصمة لملكھم، حكموا غرب البحر األبیض )الجزائر حالیاو

إلى أن  المتوسط والجزر المتاخمة إلسبانیا ومع ذلك لم یستطیعوا إخضاع الرومان وبربر إفریقیا

م حیث قام اإلمبراطور البیزنطي جوستین األول بإرسال أحد قواد جیشھ، الجنرال 533كانت سنة 

م، ومع ذلك استمرت العدید من 534یسایر لردع األمازیغ، فأخضعھم تحت النفوذ البیزنطي سنة بیل

  ).12(بؤر التوتر والمقاومة األمازیغیة بالجبال رغم ھزیمة الوندال

 :العرب المسلمون

، على عھد الخلیفة )13(كان عمرو بن العاص أول أمیر للمسلمین وطئت خیلھ أرض المغرب     

خطاب دون أن یصل إلى أفریقیة، فتح برقة وطرابلس، ثم جاء الخیلفة عثمان بن عفان عمر بن ال

فعزل عمرو بن العاص عن مصر وولى أخاه في الرضاعة عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح العامري 

، فھزم المسلمون جیوش الروم وقتلوا منھم خلقا كثیرا وقتل ) 14.(ھـ26وأمره بفتح أفریقیة سنة 

جرجیر واستمر زحف المسلمین فوقع بینھم وبین الروم و األمازیغ قتل وسبي، وقد بن الزبیر 

أسروا عددا من ملوك األمازیغ، دام مقامھم آنئذ بأفریقیة عاما وثالثة أشھر لیقوم ھرقل بإرسال من 

، بعد ھذا تولى معاویة بن حدیج أمر )15(سیھزم األمازیغ عقابا لھم على توافقھم مع المسلمین

ب فھزم الرومان، وتولى بعده عقبة بن نافع الفھري وأبو المھاجر دینار الذي فتح المغرب المغر

  ).      16(األوسط
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م فالقوا مقاومة عنیفة من طرف 681بلغ العرب المسلمون شواطئ المحیط األطلسي سنة     

كبیر الغربي األمازیغ حیث اتحدت القبائل األمازیغیة مشكلة فیدرالیة قبائل مصمودة باألطلس ال

واألطلس الصغیر والریف والسھول األطلسیة ثم قبائل صنھاجة باألطلس المتوسط وزناتة بشرق 

فنیقیون : المغرب، ولم تكن المقاومة األمازیغیة للعرب وحدھم، بل ضد كل من سبقھم من األقوام

سیلة، فانتھت ورومان وقرطاجیون وبیزنطیون ووندال، ھذه المقاومة تزعمھا بدایة األمر الملك ك

بمقتل عقبة بن نافع الفھري وأبي المھاجر، ثم زھیر بن قیس فیما بعد على ید الروم، ومعھم قوم 

م، لتتولى أمر األمازیغ بحكمة كبیرة، 695ثم جاءت الملكة دیھیا، زعیمة جراوة عام . كثیر

ل الحملة الثانیة وشجاعة عالیة، تنم عن مراس وإستراتیجیة حربیة قل نظیرھا، ولم تنھزم إال خال

  ).. 17(على أفریقیة، على ید القائد حسان بن النعمان

م، وأضحوا جیشا قویا ینشر العقیدة 8اعتنق األمازیغ اإلسالم على نطاق واسع خالل القرن      

الجدیدة، فتقوت شوكة المسلمین بالتحام األمازیغ في صفوف الجیوش العربیة لما عرف عن 

لة ورباطة جأش وثبات، فوجدوا في الدین الجدید ما یؤلف بینھم ویمحي األمازیغ من شجاعة وبسا

العدید من المعتقدات الوثنیة، ولو أن العدید من تلك المعتقدات استمرت إلى الزمن الراھن، وأیضا 

ما یجعلھم یتخلصون من تكالب أمم أخرى على بالدھم، فكان لموسى بن نصیر كبیر األثر في 

األندلس وعلى رأسھم القائد األمازیغي المسلم طارق بن زیاد سنة ، فزحفوا نحو )18(ذلك

، فحققوا من االنتصارات ھناك ما جعل اإلسالم یستمر لقرون لوال عبث ملوك )19(م711

  .الطوائف وانغماسھم في اللھو وتشرذمھم فبنوا مجدا ال تزال آثاره بادیة نبكیھا فردوسا مفقودا

ربي واستند إلى النسب النبوي، مثل الحفصیین من األمازیغ من تصنع النسب الع 

ثم تصاھروا مع العرب، كل ھذا حتى یتساووا معھم، وال ... والزیانیین ـ العبدوادیین والمرینیین

یزال الجدل قائما إلى اآلن حول من كتب الخطبة الشھیر المنسوبة إلى طارق بن زیاد؟ ھل ھو 

عزز اإلسالم بانضمام العجم إلیھ؟ فما مشروعیة ھذا أولم یت‼ !!كاتبھا أو كتبھا قلم صاحبھ عربي

 السؤال؟ ألیست األحقاد ضد انتصارات طارق بن زیاد ھي المحرك لمثل ھذه الظنون؟

أضحت بالد األمازیغ بعد الفتح اإلسالمي تضم ثالثة ممالك، ھناك مملكة إفریقیة، وھي      

ان، ثم المغرب األوسط، قاعدتھ تلمسان المغرب األدنى، قاعدتھا في صدر اإلسالم مدینة القیرو

فاس ومراكش : وجزائر بني مزغنة، ثم تأتي مملكة المغرب األقصى لتشمل خمس عماالت

والسوس ودرعة وتافیاللت، تقوم دار الملك فیھ بین فاس ومراكش، غالبیة ساكنتھ من المصامدة 

  ).20(وبعض من صنھاجة
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ریقیا الشمالیة، بالد األمازیغ، تعاقب على والیة ھذه ھكذا، ومنذ بدایة الفتح اإلسالمي إلف     

ومعاویة بن حدیج، وعقبة ، )21(األرض كل من عبید اهللا بن سعد بن أبي سرح الذي فتح أفریقیة

ثم ، )23(وأبو المھاجر دینار، فاتح المغرب األوسط، )22(بن نافع الفھري، باني مدینة القیروان

وزھیر ، )24(فھري، فاتح المغرب األقصى، ومقتلھ على ید األمازیغالوالیة الثانیة لعقبة بن نافع ال

ومحمد بن یزید، ، )26(، وموسى بن نصیر)25(بن قیس البلوي قاتل كسیلة، وحسان بن النعمان

وبشر بن أبي صفوان، وعبیدة ، )27(وإسماعیل بن عبید اهللا بن أبي المھاجر، ویزید بن أبي مسلم

ھذا األخیر كان من القیسیة فاضطھد الیمنیة، ، )29( بن الحبحاب، وعبد اهللا)28(بن عبد الرحمن

وعامل األمازیغ كونھم فيء من المسلمین وأراد أن یخمسھم، وقد ولى ابنھ إسماعیل على السوس 

كان ابن الحبحاب ینتزع المال والنساء من . األقصى، فاستبد ب األمازیغ، وكثر عبثھ بنسائھم

شام بن عبد الملك فعھد لحبیب بن أبي عبیدة بشن حملة شملت سائر األمازیغ ویرسلھا للخلیفة ھ

تراب األمازیغ لجمع المزید من المال والسبایا، ناھیك عن إرسال األمازیغ للقیام بالحمالت ضد 

). 32(وحنضلة بن صفوان، )31(وكلثوم بن عیاض الذي قتل ھو اآلخر). 30(الجیوش األجنبیة

ھكذا تحول مسار الفتح اإلسالمي لبالد ... س دولة األدارسة ومن بعدھم آخرون إلى حین تأسی

األمازیغ إلى غزو عربي للنھب واستباحة األرض والعرض تحت غطاء نشر العقیدة اإلسالمیة 

وھو المر الذي دعا األمازیغ للدفاع عن أرضھم وعرضھم وھویتھم وثقافتھم وقد اعتنقوا اإلسالم 

  ...  وعملوا على نشره 

  رجي على األمازیغاألثر الخا

لقد شكل الخوارج خطرا دائما بالمشرق والمغرب، فقد ساھموا في إسقاط الدولة األمویة        

واقلقوا خلفاء الدولة العباسیة بالمغرب خالل العصر األول، حیث استمالوا األمازیغ إلى مبادئھم، 

ن، ورغم ضعف شوكة من إباضیة وصفریة، فخلعوا أبا جعفر المنصور واستولوا على القیروا

الخوارج بالمشرق استمر نفوذھم بالمغرب بزعامة أبي یزید مخلد بن كیداد الذي ھدد الوجود 

ھـ إلى أن ھزمھم الخلیفة 333الفاطمي، وقد انتشرت جیوشھ في سائر بالد الفاطمیین العام 

أثروا في لقد ). 33(ھـ متأثرا بجراحھ بعد وقوعھ في األسر336المنصور ومات أبو یزید سنة 

، فعرفت بالد المغرب في )34(المشھد السیاسي بالشمال اإلفریقي إلى نھایة القرن الرابع الھجري

عھدھم أیما ازدھار على مختلف المستویات، االقتصادیة واالجتماعیة، بل كان التواجد الخارجي 

عن المشرق،  ثورة حقیقیة ضد السلطتین، األمویة والعباسیة، وبالتالي رفعوا رایة االستقالل

فاتسعت رقعة المذھب الخارجي األمازیغي لتشمل قسطیلیة، وقفصة، ونفطة، ووالحامة، وبشار، 
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وجبل نفوسة، وجربة، وأقصى جنوب المغرب األوسط، حسب ابن حوقل، وجمیعھم من الخوارج 

ني اإلباضیة، والوھبیة، وقد لعب اإلباضیون دورا بارزا في نشر اإلسالم ببالد السودان قبل ب

ورغم أنھ لم یكتب لثورتھم النجاح واالستمرار إال أن األثر بقي وال یزال بادیا على ، )35(زیري

شعوب منطقة الغرب اإلسالمي باعتبار أن الفكر ال یمكن دحضھ أو اختزالھ، فھو یستمر وتتوارثھ 

ى السلوك الشعوب جیال بعد جیل، ال یھم عدد من اعتقد بھ أو حملھ، المھم أنھ یستمر على مستو

والممارسة الیومیة لیصبح جزءا من ثقافة من اعتنقھ كما ھو الحال بالنسبة للفكر الخارجي الذي ھو 

مستمر في مجتمعات الغرب اإلسالمي عن وعي بذلك أو غیر وعي، فاألمر یدخل في سیاق 

حضاري عام، والحضارة ھي كل ھذا، شيء من ھذا وذاك، ثم إنھ ال یمكن استغراب ازدھار 

مذھب الخارجي بھذا الشكل مادامت نفوس األمازیغ ظلت مؤھلة بطبیعتھا العتناقھ، وقد توج ھذا ال

  .التواجد بقیام دولتي بني مدرار بسجلماسة والرستمیة في تیھرت

لقد استمرت ثورات األمازیغ بكل عنف وقوة، كانت تحكمھا غریزة البقاء وطبع التمرد وروح      

من القبائل األمازیغیة بزعامة ھذه الثورات واستطاعت الوصول إلى سدة  انفردت العدید. االستقالل

الحكم، ومنھا مطغرة بزعامة القائد میسرة، ثم قبیلة بني یفررن التي أقامت دوال في المغربین، 

إمارة أبي قرة الیفرني، وھي إمارة بدویة قامت : األوسط واألقصى، واألندلس زمن الطوائف، ھي

 ثم إمارة یعلى بن محمد بن صالح الیفرني بافكان، وإمارة بني یعلى بن محمد في شكل حلف قبلي،

الیفرني بسال في المغرب األقصى، وإمارة أبي نور ابن أبي قرة الیفرني برندة بإقلیم تاكرنَّا 

  ).  36(باألندلس، ثم التكتل القبلي الذي ترأسھ أبو یزید والمتكون من بعض األحالف القبلیة الزناتیة

  :رة میسرةثو

ھـ 122ظل األثر الخارجي قائما بین صفوف األمازیغ مما أدى إلى اندالع ثورة جدیدة سنة        

، ھذه الثورة كانت لحظة تحول في تاریخ منطقة الغرب اإلسالمي بالنظر إلى )37(ھي ثورة میسرة

ب، من استباحة لمال دوافعھا، لقد كان سببھا االعتداءات والتجاوزات التي أقدم علیھا القواد العر

وعرض األمازیغ وخروجھم عن مسار نشر العقیدة مما جعل مشایخ القبائل األمازیغیة تشكل وفدا 

یرأسھ میسرة، شیخ قبیلة مضغرة، یتوجھ إلى الخلیفة ھشام بن عبد الملك بن مروان فلم یجدوا 

ادام ھو من یعین الوالة اآلذان الصاغیة لمعاناتھم ألن الخلیفة ذاتھ كان وراء تلك االعتداءات م

، فأعلن میسرة نفسھ خلیفة فالتفت القبائل ...ویأمر بشن الغاراة العسكریة على بالد األمازیغ 

األمازیغیة حولھ، ومنھم مكناسة وبرغواطة بزعامة صالح بن طریف، ثم انضمت إلیھ زناتة 

   . ر في الھشیم، فانتشرت الثورة في سائر بالد المغرب انتشار النا)38(المغرب األوسط
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وھو المذھب الذي انتھجتھ . ینتمي میسرة المطغري للمذھب الخارجي، على الطریقة الصفریة    

لقد تعرض میسرة للتشھیر، فتم وصفھ ). 39(مطغرة، ومكناسة، وزناتة، وبرغواطة إلى السودان

المؤكد ھو أن إال أن . ، وغیرھا من النعوت التي تحط من شأنھ)40(بالحقیر، والسقاء، والفقیر

  ).  42"(مقدم الصفریة"، و)41"(رئیس مطغرة"فھو . میسرة كان زعیم قبیلتھ

  إمارة نكور:سالالت أمازیغیة حاكمة

إنھ لمن األھمیة بمكان التذكیر بمملكة عظیمة نشأت بالریف المغربي ھي إمارة نكور التي     

م، وقد استمرت في 743/ھـ125ظھرت مع نھایة القرن األول وبدایة القرن الثاني الھجریین، 

الوجود حوالي ثالثة قرون، إذ تعتبر أول دولة سابقة في المیالد قبل أیة دولة أخرى بالمغرب 

  . وقد كانت على المذھب السني من الخوارج). 43(األقصى

عندما دخل صالح بن منصور بالد المغرب أول الفتح اإلسالمي، كان قد أسلم على یده عدد من      

األمازیغ، منھم صنھاجة وغمارة، وقد نزل ببالد تمسمان وبھا مات بعد أن حكم أھلھا قبل أن  قبائل

  . وتولى من أبنائھ المعتصم وإدریس وسعید... یرتدوا علیھ لیعودوا إلیھ ثانیة

ومن أشھر أبنائھ، . سنة وخلفھ إبنھ صالح 37فحكم قومھ ، )44(سعید ھو الذي بنى مدینة نكور     

ن الذي كان فقیھا عالما ورعا أدى فریضة الحج أربع مرات وعبر نحو األندلس للجھاد عبد الرحم

فقضى على الثائر ابن حفصون ومن معھ وبسط یده على مورسیة وشارك في غزوة أبي العباس 

  ). 45(القائد فاستشھد بھا

من عرب  ثم اقتطع الولید بن عبد الملك األموي إمارة نكور لصالح بن منصور الحمیري،     

  .، ومن أھم مدنھا ملیلة وتمسمان ولمزمة وضمت أیضا حوض كرط)46(ھـ 91الیمن سنة 

كانت آخر أیام سعید بن صالح، ملك نكور، حین شن عبید اهللا الشیعي حملة على نكور بقیادة    

فكانت ھزیمتھ، ومنھا انتقل إلى مالقة حیث استقر ھناك مع ثلة ممن فروا ... مصالة قائد تیھرت

بصحبتھ فتربصوا بعدوھم بعد ستة أشھر لیعاودوا الكرة فیستعیدوا اإلمارة ویلتف األمازیغ من 

ھـ عاد مصالة بن حبوس الفاطمي في إطار الصراع الفاطمي األموي 308وفي سنة ... حول صالح

) 47(من جدید على رأس جیوشھ لیھزم صالحا ویحتل نكور، أما صالح فتحصن بجبل أبي الحسین

ھـ حیث زحف ابن أبي العافیة نحو نكور، وقتل أمیرھا 318ى عنھا إلى أن صارت سنة ثم انجل

المؤید بن عبد البدیع بن إدریس بن صالح بن منصور وخرب أسوارھا وقتل من فیھا فغنم واستباح 

  ). 48(األعراض
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ف رسیھـ ففتح أ473أما الزعیم المرابطي یوسف بن تاشفین فقد غزا الریف برمتھ سنة       

   )... 49(وملیلة وخرب نكور

  دولة برغواطة بتامسنا 

تسمى تامسنا أو السوس األدنى، یحدھا جھة الشمال نھر أبي رقراق وجنوبا نھر أم الربیع     

وغربا المحیط األطلسي وشرقا جبال األطلس، یصف الحسن الوازان تامسنا كونھ إقلیما تابعا 

قصر ثاروا ضد ملك فاس عام  300مدینة و 40فیھ نحو للملكة فاس وتسكنھ قبائل األمازیغ، كان 

أسسھا طریف بن مالك أحد قواد موسى ، )50(ھـ فاحتفظوا بتامسنا بعد التفاوض مع ملك فاس323

وطریف ھذا كان من أتباع میسرة على . بن نصیر، شارك في فتح المغرب األقصى واألندلس

زناتة عامة الذین كانوا من أھل الجماعة مذھب الصفریة، على خالف جمھور بني یفرن ومغراوة و

ولما انقضى أمر میسرة بقي قائما بأمر تامسنا، ویقال أنھ ادعى النبوءة وشرع لقومھ  ،)51(والسنة

الشرائع، ثم خلفھ إبنھ صالح الذي شھد حروب میسرة بجانبھ، وقد كان ذا علم، ادعى النبوءة ھو 

أنھ المھدي وما إلى ذلك، ثم خلفھ إبنھ إلیاس الذي لم أیضا فتشبھ بالنبي محمد علیھ السالم وادعى 

یسر على نھج أبیھ فحكم قومھ حوالي خمسین سنة، ثم خلفھ بعد وفاتھ ابنھ یونس الذي أظھر كفره 

ثم . وأحرق مدن عدة فقتلھ مخالفوه بعد سبعة وأربعین سنة من الحكم، بعد أن أدى مناسك الحج

ھـ 3ى ملك برغواطة وفتك باألمازیغ، وقد ھلك أواخر قخلفھ أبو غفیر محمد الذي استولى عل

  ). 52(ھـ441اهللا الذي كان مھابا وفیا للعھد والجار، توفي سنة  عبد فورثھ ابنھ أبو األنصار

قامت إمارة بني صالح بتامسنا، وھي بالد المصامدة، كما وصفھا بذلك ابن عذاري، ومن 

ومطماطة، كان لھا موقع حساس بین فاس  أھم قبائلھا بورغواطة وزناتة وصنھاجة وھوارة

عاصمة األدارسة شماال ومراكش عاصمة المرابطین جنوبا والرباط مدینة الموحدین ھي أیضا في 

توارث الحكم ملوك كثر من ذریة صالح إلى أن ھاجمھم ). 53(الجزء الشمالي من تامسنا

تل آخر ملوكھم، أبو حفص م، وفي عھد المرابطین ق978/ھـ368الصنھاجیون وقتلوا ملكھم سنة 

، كان لھذه الدولة دور تاریخي وسیاسي واقتصادي كبیر )54(م1063/ھـ455عبد اهللا حوالي سنة 

باعتبار موقعھا الجغرافي، فجرى ھذا األثر على تاریخ المغرب األقصى، لكن ولألسف الشدید لم 

ابن حوقل والبكري رغم  تحظ باالھتمام الذي یلیق بھا عدا ما تعرض لھ بعض الجغرافیون أمثال

، أما )55(كونھما عاصرا فترة من عھد ھذه الدولة إذ لم یتجاوز ما كتباه عنھا بضع صفحات

اإلسالم فقد عرف طریقھ إلى ھذه القبائل مبكرا، في البدایة مع عقبة بن نافع الفھري سنة 

كسیلة قرب وادي ھـ، والذي لم یعمر ھناك طویال لیرتد نحو القیروان، فقتل على ید 681/ھـ62
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األبیوض، ومعلوم أن عقبة أخذ كسیلة وامتھنھ وأذلھ وھو األمیر في قومھ فكان رد فعل كسیلة أن 

ثم جاء بعده موسى بن نصیر، في عھد الولید بن عبد ...  )56(واجھھ في معركة وقتلھ ومن معھ

خرداذبة في المسالك تامسنا حسب تقسیم ابن (الملك الذي أخضعھم، فدانت لھ قبائل السوس األدنى 

  ).57(ونشر اإلسالم بینھم وقد ولى علیھم كما على طنجة، القائد طارق ین زیاد)والممالك

ھاجم موسى بن نصیر سكان تامسنا بواسطة جیش قوي أثار في نفوسھم الھلع ففضلوا       

وقف االنسحاب تاركین مدینتھم وعبروا نھر أبي رقراق في اتجاه فاس لكن ملكھا استغل الم

وتصدى لھم وقضى علیھم، أما الجیوش المرابطیة بقیادة یوسف بن تاشفین فقد تفردت بتامسنا طیلة 

، ثم زحف یعلى بن أبي )58(ثمانیة أشھر حیث حولتھا إلى دمار وحمام دم لم ینج منھ حتى األطفال

متغلبین ھـ على مملكة تامسنا في آخر أیامھا، وھو أمیر أزداجة ال406الفتوح األزداجي سنة 

  ).         59(ھـ460بوھران، فخربھا وقضى على بني صالح وأقام األزداجیون ھناك إلى سنة 

رغم كل ما تقدم، یبدو تاریخ ھذه اإلمارة قویا من حیث الوقائع والحراك الذي أججھ بمنطقة 

وابت إذ ال یمكن أن تستمر دولة في الوجود كل ھذا الزمن دون أن تكون ھناك ث. المغرب األقصى

حضاریة وثقافیة تشدھا ألرضھا ولمحیطھا، ثم ما كانت لتستمیل الدول لغزوھا لو لم تكن محل 

إغراء، فتوالت الضربات علیھا الستأصالھا، فتم ذلك بذریعة الشرك والكفر وذاك أمر واهللا في 

م تتم حاجة لتمحیص، ألم یتم التعامل مع ادعاء النبوءة عند طریف بكثیر من المبالغة؟ لماذا ل

معالجة أمر كھذا بسبل أخرى؟ لماذا التقتیل واإلبادة؟ كل ھذه أسئلة تحتاج لبحث یتوخى 

  .الموضوعیة والنبش في تاریخ ھذه اإلمارة

  : المرابطون

تعتبر صنھاجة إحدى كبریات قبائل البرانس األمازیغیة، بل أعظم قبائلھا بالمغرب، تنتشر      

كثیر من الناس أنھم ثلث األمازیغ رغم أن ھناك من النسابة بطونھا في كل جبل وبسیط حتى زعم 

من یزعم أن صنھاجة وكتامة من حمیر خلفھم الملك أفریقش بالمغرب فاستحالت لغتھم إلى 

ینحدر المرابطون ). 60(األمازیغیة، والحقیقة خالف ذلك، ومنھم قبائل كثیرة تناھز السبعین

الطبقة األولى منھا آل زیري بن مناد (الطبقة الثانیة، الملثمون من قبائل صنھاجة من لمتونة من 

، كانوا یرتحلون بالصحراء ما بین السینغال )61(والة العبیدیین بأفریقیة ودول أخرى كثیرة

ھـ، ورغم ذلك لم یكونوا على 3والنیجر جنوب المغرب األقصى، اعتنقوا اإلسالم نھایة القرن 

، وبعد وفاتھ تولى أمرھم )62(، تزعمھم أبو عبد اهللا بن تیفاوتدرایة بواجباتھم تجاه العقیدة الجدیدة

یحیى ابن إبراھیم الكدالي الذي اعتزم أداء فریضة الحج فترك على رأس صنھاجة ولده إبراھیم، 
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م استعان بأحد فقھاء المالكیة بمدینة القیروان المدعو أبو 1049وفي طریق عودتھ من مكة سنة 

بنفیس ) 63(د تالمذتھ أبو محمد واجاج اللمطي بالسوس األقصىعمران الفاسي الذي كتب ألح

قرب أغمات لینتذب بدوره أحد تالمذتھ النبھاء لیرافق یحیى بن إبراھیم یعلم صنھاجة أمور دینھم، 

، ھكذا، وبعد استقراره بین لمتونة شرع في )64(فأوصى لھ باإلمام عبد اهللا بن یاسین الجزولي

اجع نحو السینغال حیث قام بتأسیس رباط جمع فیھ عددا من أتباعھ وعظھم دون كبیر فائدة فتر

سموا المرابطین لیعلن بعدھا الجھاد من أجل تطبیق السنة النبویة واحترام تعالیم اإلسالم الحقة وفق 

، ھذه الرحلة تؤكد مدى تمسك األمازیغ بالعقیدة اإلسالمیة منذ زمن مبكر )65(المذھب المالكي

السند الدیني الصحیح لجمع شمل القبائل بالصحراء وتوحیدھا من أجل بناء دولة حیث كان البد من 

قویة سوف تمتلك الغرب اإلسالمي برمتھ، ثم من جھة أخرى تشیر ھذه الرحلة إلى أن مقاومة 

األمازیغ للعرب كانت بسبب تسلط القواد والوالة العرب الذین كانوا یأخذون كل شيء بالقوة بدل 

الجدیدة بالتي ھي أحسن، الشيء الذي رفضھ األمازیغ، وأسفر عن إراقة دم كثیر  الدعوة للعقیدة

  .  بین الفریقین

اجتمع للشیخ عبد اهللا بن یاسین ما یكفي من الرجال لیعلن الجھاد على من خالفھ من القبائل بدءا      

یة خالصة حیث ، فقامت دعوة عبد اهللا بن یاسین على أسس دین)66(ھـ434بكدالة ثم لمتونة سنة 

اعتمد تحفیز المرابطین من أتباعھ على الجھاد بغیة مرضاة اهللا والظفر بالجنة التي أعدت للمتقین 

وأن اهللا سینصرھم ما داموا ینصرون الحق وینشرون الدعوة المحمدیة ویأمرون بالمعروف 

  . وینھون عن المنكر

اقب على زعامة جیوش المرابطین، على انطلقت عملیة الجھاد وتوحید القبائل األمازیغیة وتع     

عھد عبد اهللا بن یاسین، كل من یحیى بن عمر اللمتوني الذي استقام لھ األمر فملك جمیع بالد 

، ثم أخوه أبو بكر بن عمر )67(الصحراء والسودان وقد كان من أھل الزھد والدین والصالح

اتصف ھو اآلخر بالورع والعمل ھـ الذي أخضع بالد السوس والمصامدة، وقد 448اللمتوني سنة 

، ثم من بعده القائد یوسف بن تاشفین الذي سطع نجمھ إبان الحروب التي )68(بالتعالیم اإلسالمیة

خاضھا على رأس جیوش المرابطین في عھد أبي بكر بن عمر، فغزا جزولة وتارودانت إذ قتل 

 البجلى الرافضي، صاحب مذھب المرابطون بھا خلقا كثیرا عرفوا بالرافضة نسبة لعي بن عبد اهللا

  ). 69(الرافضة
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ما زال عبد بن یاسین متقدما في نشر دعوة المرابطین، فغزا جبل درن وبالد رودة ومدینة     

ھـ  ففر منھا حاكمھا 449شفشاون ونفیس، فأخضع قبائل وبایعتھ أخرى ودخل مدینة أغمات سنة 

 ).70(ا أخضع برغواطة بتامسنالقوط، ثم قتل ملوك بني یفرن وملك أغمات معھم وبعدھ

شرع المرابطون في السیطرة على مملكة غانا والمغرب بزعامة یوسف بن تاشفین، الذي أتم      

م ،لتكون عاصمة لمملكتھ، 1060/ھـ451بناء مدینة مراكش، التي بدأ بناءھا أبو بكر بن عمر سنة 

 .ھـ472وموحد المغرب األقصى، والمغرب األوسط  سنة 

ع یوسف بن تاشفین لنجدة المسلمین باألندلس وتوسیع دائرة ملكھ، فكانت معركة الزالقة ھر      

م، حیث ھزم جیوش اإلسبان وقتل ألفونس السادس الذي 1086نونبر  2ھـ الموافق لیوم 482سنة 

فوحد األندلس تحت رایة دولة المرابطین بعد حروب   كان قد انتزع طلیطلة من المسلمین قبل عام

ك الطوائف ھزمھم خاللھا وقتل منھم عددا غیر یسیر بسبب طغیانھم وموالتھم لعدوھم في ضد ملو

وانتقلت حضارة األندلس إلى بالد ) ھـ537ھـ إلى 500(الدین وسار على نھجھ من بعده إبنھ علي 

  ).71(المغرب

باهللا العباسي  تلقب یوسف بن تاشفین بأمیر المسلمین ولم یأخذ لقب الخلیفة أبو العباس المستظھر    

رغم ما كان لھ من القوة وما بلغ من العزة ألنھ اعتبر لقب أمیر المؤمنین خاصا بالخلیفة، والخلیفة 

، سلوك من )72(من قریش، فاستأذن الخلیفة لیعقد ویعھد لھ على ما بین یدیھ من األقطار واألقالیم

لقد حكم یوسف . ویضمن االستقاللیة ھذا القبیل ینم عن دھاء ووالء، فھو بذلك یتقي شر دار الخالفة

بن تاشفین نصف قرن من الزمن وحد خاللھا شمال أفریقیا واألندلس، وأخضع القبائل األمازیغیة 

 . األخرى، إال ما سلف من تقتیل للقبائل األمازیغیة المناوئة، خاصة ما ألحقھ بتامسنا من دمار

ھدي بن تومرت في عقر دار السلطة المرابطیة بدأت قوة الدولة المرابطیة تتراجع مع ظھور الم    

لیظھر الموحدون كقوة جدیدة بالغرب اإلسالمي على ) 73(سنة من حكم علي بن یوسف 14بعد 

   .أنقاض الدولة المرابطیة

  : الموحدون

م، واستمر حكمھم حتى العام 1146 /ھـ541انتزعوا الملك من المرابطین سنة        

  .قامت دولتھم على التوحید.. م 1169لى غایة م، وباألندلس إ1202/ھـ597

استقر الموحدون بجبال األطلس، بجبل درن ویعود نسبھم لمصمودة، كانوا أكثر عددا وأشد 

قوة وطاعة للدین مخالفین إلخوانھم برغواطة، ومن مشاھیرھم یحیى بن یحیى راوي الموطأ عن 

لة من مشاھیر المصامدة الذین استقروا مالك، وھو الذي شھد فتح األندلس مع طارق بن زیاد مع ث
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، الشيء الذي یؤكد تعلق ھذه القبائل )74(ھناك، وكان ألعقابھم بھا ذكر في الدولة األمویة

األمازیغیة كغیرھا من صنھاجة بالعقیدة اإلسالمیة منذ ظھورھا، ثم إن المھدي بن تومرت نفسھ 

علوم الدین فارتحل إلى المشرق لیتتلمذ  أبدى شغفا كبیرا منذ صغره بحفظ القرآن الكریم وتحصیل

على ید كبار الفقھاء ثم یعود إلى المغرب قصد نشر الدعوة اإلسالمیة من موقع العالم العارف 

 .   بأمور الشریعة ومناھجھا واختالف مذاھبھا

م على ید محمد بن تومرت من قبیلة ھرغة 12ظھرت حركة الموحدین بدایة القرن       

فارتحل إلى المشرق لطلب العلم . مازیغیة، كان ورعا مولعا منذ صغره بأمور الدینالمصمودیة األ

ثم عاد یجول في األسواق یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر، فاجتمع حولھ خلق كثیر باألطلس 

الصغیر بجبل درن، جاء مذھبھ مناوئ للمذھب المالكي یدعو للعودة لألصول األولى لإلسالم، كان 

ب الشیعي بسبب دراستھ بالمشرق، عمل بمبدأ التأویل الذي یبعد الذات اإللھیة عن میاال للمذھ

عرف في صغره باسم أمغار ، )75(التجسیم ومشابھة الحوادث من خالل تأویل اآلیات القرآنیة

ربما لیتخذ صفة المھدي، أقام باألطلس ، )76(وھناك من المؤرخین من یرد نسبھ إلى آل البیت

م أعلن قیام المھدي 1121جیشا ذا مرجعیة دینیة إسالمیة صارمة، وفي سنة الكبیر حیث نظم 

 .. .المنتظر من طرف الشیعة

ھـ فخلفھ عبد المومن بن علي الكومي، لقد أوكلھ ابن تومرت أمر 522توفي ابن تومرت سنة      

بین شعب الموحدین رغم كونھ من غیر جلدة المصامدة، لماذا؟ ألم یكن في ذلك مغامرة قد تفرق 

المصامدة؟ ألیست العصبیة أساس لحمة القبیلة خاصة النسب على حد رأي العالمة عبد الرحمن بن 

خلدون؟ یزعمون أنھ تم إخفاء موت ابن تومرت ثالث سنوات خوفا من أن یشیع خبر موتھ فتتفرق 

وقت كشف القبیلة، وقد ظل أتباع عبد المومن على تلك الحال یدبرون أمر الموحدین إلى أن حان 

فأعلن الجھاد على المرابطین ) 77(ھـ425األمر وحفز الناس على بیعة صاحب المھدي سنة 

واستولى  على المغرب وتلمسان وفاس ثم العاصمة مراكش إلى حین سقوط الدولة المرابطیة عام 

  .م1147

ال على رأس مملكة تضم شم) م1163 - 1130(بعد ھذا أضحى عبد المومن بن علي الكومي      

الذي أتم فتح ) م1184 – 1163(أفریقیا إلى طرابلس إلى األندلس، ثم خلفھ ابنھ أبو یوسف یعقوب 

وقعت المعركة في واد یسمیھ اإلسبان (م 1212/ھـ609األندلس، لكن بعد معركة العقاب سنة 

، ووقعت كذلك قرب "الس نافاس دي تولوسا"نافاس قرب بلدة تولوسا وھذا سبب تسمیتھا بمعركة 

لذلك تسمى في التاریخ العربي باسم معركة العقاب أو معركة " الُعقاب"حصن أموي قدیم یسمى 
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، انھزمت جیوش الموحدین الذین كان یقودھم السلطان محمد الناصر، ھذا األخیر )حصن العقاب

فر بعد مقتل ابنھ في المعركة فتضاربت أقوال المؤرخین في تقدیر عدد القتلى في صفوف 

ألف، لقد كانت مجزرة حقیقیة ضد المسلمین جعلت النصارى یشعرون  100إلى  60ین الموحدین ب

بالقوة ویسعون بعدھا إلضعاف شوكة المسلمین وطردھم وإجبارھم على االرتداد كما حدث مع 

فكانت ھذه الھزیمة بدایة نھایة الحكم الموحدي وبالتالي طرد ... الموریسكیین الوافدین على المغرب

فاستولوا على باقي . م1269ن األندلس، فظھر المرینیون الذین نزلوا بمراكش سنة المسلمین م

  .تراب المغرب األقصى

  :الحفصیون

ھم قبیلة أمازیغیة من ھنتاتة المصمودیة خرجت من صلب الدولة الموحدیة، تزعمھا أبو محمد       

موحدي الناصر خلیفة على ، كان قد جعلھ الخلیفة العبد الواحد بن أبي حفص، شیخ قبیلة ھنتاتة

أفریقیة ومد یده ھناك، خاصة وأن الدولة الموحدیة ظلت تعاني من خطر ابن غانیة صاحب 

مایورقة، فحقق عبد الواحد بن أبي حفص انتصارا ساحقا على یحیى بن أبي إسحاق بن غانیة 

انیة وجعل ، ھذا االنتصار وضع حدا البن غ)78(م1408/ھـ604المایورقي في إقلیم الزاب عام 

نجم الحفصیین یتألأل، وأمام وھن الموحدین وتصدع دولتھم وعجز أمرائھم عن الحفاظ على وحدة 

األمبراطوریة اإلسالمیة، ثم ظھور المرینیین بالمغرب األقصى والزیانیین بالمغرب األوسط 

بسط والحفصیین بالمغرب األدنى، اشتدت المنافسة حول السلط بین ھذه الدول بغیة التوسع و

النفوذ، كل ھذه العوامل تظافرت لتضعف شوكة الموحدین فاستفرد الحفصیون بحكم أفریقیة في 

 .   ھـ627عھد أبي زكریاء الذي أعلن االستقالل عن الدولة الموحدیة عام 

  : المرینیون

یعود نسب المرینیین لقبیلة زناتة، إحدى القبائل األمازیغیة الكبرى، إلى جانب صنھاجة 

ینحدرون من بالد الزاب الكبیر وقد اختلفت آراء المؤرخین في نسبھم فمنھم من یردھم  ومصمودة،

لجدھم مرین، ومنھم من یجعل أصلھم عربي، من قیس عیالن بن مضر بن نزار بن معد بن 

، ینتمون إلى الجیل الثاني من زناتة، كان استقرارھم بالمناطق الشرقیة على الحدود مع )79(عدنان

ھـ واستقرارھم في 610طقة الزاب قبل نزوحھم نحو المغرب األقصى حوالي سنة الصحراء بمن

المناطق الشرقیة والجنوب شرقیة، جاھدوا إلى جانب الموحدین باألندلس وشھدوا معھم ھزیمة 

م، ویرى صاحب االستقصا أن األسباب التي ھیأت امتالك 1212/ھـ609موقعة العقاب عام 

، فقاموا بضم )80(ھزیمة الموحدین وكذا الوباء الذي حل بدولتھمالمرینیین للمغرب األقصى ھي 
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تولى أمر بني مرین سنة (العدید من المدن إلى حضرتھم خالل عھد األخوین أبو یحي عبد الحق 

ومدینة سال ورباط ) ھـ646(منھا فاس ) ھـ إلى 657حكم بین (وأبو یوسف ) ھـ656ھـ إلى 642

  ).عھد أبي یوسفھـ في 668(ومراكش ) ھـ649(الفتح 

م استمروا في زحفھم على سائر تراب المغرب األقصى، إلى أن قضوا 1269مع حلول سنة       

لقد عرفت الدولة . على الموحدین وتوسعوا نحو المغرب األوسط، فاستولوا على مدینة وھران

ارس وأبي عنان ف) م1351-1331(المرینیة عصرھا الذھبي في عھد السلطانین أبي الحسن علي 

حیث ازدھر العمران والفكر وسطع نجم العدید من العلماء نذكر منھم العالمة ) م1358- 1351(

وانتصروا على ملوك بني عبد ... عبد الرحمن بن خلدون والرحالة األنثروبولوجي ابن بطوطة

  ... الواد فسیطروا على عاصمتھم تلمسان فبلغوا المغرب األدنى

ة سیاسیة لحكمھ وھي الجزء الغربي من فاس وتسمى اتخذ المرینیون مدینة فاس عاصم

  .المدینة البیضاء التي بناھا یعقوب بن عبد الحق المریني

كان تدخل المرینیین ضد الموحدین عسكریا محضا دون سند دیني، فجاء حكم زعمائھم 

ب في  حین استأثر بنو عبد الواد بالمغر" أمیر المؤمنین"ولیس " السلطان"بدایة األمر بصفة 

م لیسقط بعدھا 14األوسط، أما األندلس فتھاوت على ید المسیحیین خالل النصف الثاني من القرن 

    ). 81(م1492آخر معقل إسالمي ھو غرناطة سنة 

ھذا العز لم یعمر طویال ألسباب منھا الصراعات الداخلیة، فكل دولة تحمل بین طیاتھا 

، حیث كان الصراع على "باالغتیاالت السیاسیة" أسباب انھیارھا، ومعلوم أن العھد المریني اتسم

م بدأت الدولة المرینیة تتقھقر وقد تولى الحكم 1358الحكم عنیفا بین سالطین الدولة، فمنذ العام 

ملوك دون سن الرشد یعیشون تحت وصایة أبناء عمومتھم من الوطاسیین فثار أھل فاس على 

الوطاسیین لتدبیر الشأن العام وانتھت دولتھم العام المرینیین الشيء الذي فسح المجال أمام ملوك 

م، ثم ھناك عامل آخر یبدو أساسا في اندحار دولة بني مرین ھو الدور السلبي 1465ھـ ـ 869

  ... للیھود بسبب تواطئھم مع النصارى وھو دور اتسم بھ الیھود على مدار التاریخ اإلسالمي 

المرابطیة والموحدیة، كونھم لم یتعصبوا تمیز المرینیون عن غیرھم من الدول، خاصة 

لمذھب معین بل انفتحوا على كل المذاھب وتركوا الحریة ألشیاعھم الشيء الذي شجع العدید من 

ھـ 776ت (العلماء على االرتحال إلى المغرب ھربا من المد النصراني باألندلس مثل ابن الخطیب 

، وظھر العدید من العلماء مثل )م1405ـ  ھـ808ت (والعالمة عبد الرحمن بن خلدون ) م1374ـ 

ت (وابن أجروم ) م1321ھـ ـ 721ت (وابن البناء ) م1312ھـ ـ 712ت (ابن عذارى المراكشي 
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ھـ ـ 741ت(وابن أبي زرع الفاسي ) م1333ھـ 733(وابن رشید السبتي ) م1323ھـ ـ 723

فیض العباب، ت  مؤلف(وابن الحاج ) م1348ھـ ـ 749ت (وعبد المھین الحضرمي ) م1340

والرحالة ابن بطوطة الذي كتب رحلتھ بتكلیف من السلطان أبي عنان المریني ) م1372ھـ ـ 774

ناھیك عمن ھلك من العلماء كانوا مع السلطان أب الحسن على متن ) 82) ...(م1377ھـ ـ 779ت (

لذین ھلكوا أسطولھ في طریق العودة من تونس وقدر صاحب نفح الطیب عدد العلماء والفقھاء ا

، ھذا التجلي الدیني كان میزة لملوك بني مرین، فقد )83(ھـ705بأربع مائة، كان ذلك في شتاء سنة 

رعوا العقیدة اإلسالمیة حق رعایتھا، ونضرب مثال ھنا بالسیدة أم الیمن بنت محلى البطوئي أم 

جت بیت اهللا األمیر یعقوب بن عبد الحق والتي كانت فاضلة صوامة قوامة ذات عقل ودین ح

  ).84(الحرام ثم ما فتئت أن عادت مرة ثانیة للحج لكن المنیة وافتھا بأرض مصر

أما المیزة الثانیة، فإن عھد بني مرین كان عھد حرب واقتتال بین بیني مرین أنفسھم وأبنا       

بمصاب  عمومتھم الزیانیین البنو عبد وادیین ملوك تلمسان من الطبقة الثانیة من زناتة، استقروا

جبل راشد وفجیج وملویة وكانت بینھم وبین بني مرین أبناء عمومتھم فتن، أعلنوا والءھم 

إنھ عصر االغتیاالت ... كانت االغتیاالت من أجل السلطة ،)85(للموحدین عند نزولھم بتلمسان

  . السیاسیة بامتیاز

    :الوطاسیون

ق، استأثروا بمنطقة الریف بشمال المغرب یعود أصلھم للمرینیین لكنھم لیسوا من ذوي عبد الح    

وجعلوا كبیر ھمھم انتزاع الملك من المرینیین إال أنھم ما فتئوا أن أذعنوا لھم وصاروا في خدمتھم 

فجعل منھم سالطین بني مرین وزراء وحجاب وعمال فأحسنوا البالء وحسن أثرھم في 

أعقاب علي بن یوسف بن تاشفین أي  ، ویرى بنو الوزیر، رؤساء بني وطاس،  أنھم من)86(الدولة

  ).     87(أنھم من صنھاجة وإنما طول مقامھم بین بني وطاس جعلھم ینصھرون فیھم ویلبسون ثقافتھم

، اتخذوا )م1458ـ 1393(ثم ) م1375 - 1358(حكم الوطاسیون المغرب ما بین سنوات        

م مع أقربائھم المرینیین فسیطروا ، وقد كان ظھورھأمازیغیةمن مدینة فاس مستقرا لھم، أصولھم 

على منطقة الریف في بدایة األمر ثم توسعوا لیطیحوا نھائیا بالمرینیین، جاؤوا ھم أیضا من منطقة 

الزاب فعمدوا منذ البدایة إلى مزاحمة المرینیین في ملك المغرب واكتفوا بدور الحجابة لكن 

إال القلیل منھم محمد الشیخ المھدي الذي استقر  م لم ینج منھا1458المرینیین أقاموا لھم مذبحة سنة 

م لكن 1472م ومن ھناك انطلق لیستولي على فاس سنة 1465بمدینة أصیلة شمال المغرب سنة 

البرتغالیین فاجئوه بالھجوم على أصیلة ھكذا وجد الوطاسیون أنفسھم في مواجھة العدید من 
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البرتغالي  واإلسباني الزاحف على مدن سبة من جھة ثم الخطر ) إمارة دبدو(اإلمارات المرینیة 

  . وطنجة والمد السعدي الذي استغل ھذا الوضع سعیا لتأسیس كیان سیاسي جدید

إن الحدیث عن تاریخ األمازیغ بالشمال اإلفریقي ھو حلقة أساس في مسیرة حضارة تم        

مة ال تبحث في تراثھا حجب جزء كبیر منھا العتبارات ذاتیة ال تتوخى البحث الموضوعي، فكل أ

وتاریخھا ھي أمة آیلة للتخلف والتقھقر ألن أھمیة التاریخ ال تتجلى في سرد الوقائع وحسب وال في 

ذكر األعالم واألماكن لكن أیضا في الوقوف عند مكامن القوة والضعف من أجل بلور مفھوم 

  .ا الستشراف المستقبلحضاري لكل ھذه الوقائع واألحداث التي تمر بأمة واستخالص العبر منھ

  خالصة

لقد عرفت أرض األمازیغ حضارة كبیرة وحمل شعبھا ثقافة تفاعلت مع الثقافات المجاورة لھم     

فینیقیة ثم إن الملك مسینیسا شجع الفكر الیونان خالل  أمازیغیةمنھا الثقافة بونیة التي ھي ثقافة 

، ثم إن )88(یتحدث عن بالد األمازیغ" لیبیكا" القرن الخامس قبل المیالد وقد ألف یوبا الثاني كتاب

أول أدیب أمازیغي األصل التیني اللغة ظھر في النصف األول من القرن الثاني قبل المیالد أي قبل 

أي األفریقي، وقد  )ق م185ـTerentius Afer)159نزول الرومان في أفریقیة ثم تیرینتیوس آفر 

" التقمصات"د المفكرین العالمیین صاحب كتاب أح) م170ـ125(، وأفوالي خلد ست مسرحیات

)Les Métamorphoses( في أحد عشر جزء)الحمار "وصاحب أول عمل روائي ھو ) 89

  .      L'acculturation، فاحتكاك األمازیغ بالحضارات األخرى جاء في إطار المثاقفة " ...الذھبي

واألندلس، تعاني من عدم  لقد ظلت منطقة الغرب اإلسالمي، أي الشمال اإلفریقي      

االستقرار، رغم ما تكبدتھ الدول الكبرى، المرابطیة والموحدیة، من عناء الحروب والمواجھات مع 

القبائل المناوئة لتوحید ھذه القبائل ومحاربة العدو في الدین، لقد كانت الواجھات متعددة، سواء 

مواجھة المذھبیة كانت األعنف فالمذاھب باألندلس أو بالمغرب األدنى واألوسط واألقصى إال أن ال

تفشت بین القبائل األمازیغیة خاصة المالكیة والخارجیة وقد وجدت ھذه المذاھب في بالد األمازیغ 

مرتعا لھا لتأجیج اختالفاتھا، فالمالكیة مثال، تعتبر الخوارج خارجین عن مذھب أھل السنة، وقد 

أن اإلمام مالك وأصحابھ ال یأخذون بشھادتھم وأن )عیارفتوى ابن أبي یزید، الم(ذكر ابن أبي یزید 

علماء آخرین یقبلون بشھادتھم في األماكن التي یمثلون فیھا األغلبیة وأنھ یجوز للمالكیة تعلیم 

القرآن عند االقتضاء ألبناء الخوارج دون الكتابة ومن الخوارج في جربة، حسب الشریف 

من ھنا یبدو أن السند ) 90(مع من ھم على غیر مذھبھم اإلدریسي، من ال یماسح الثیاب أو یأكل

الدیني كان حاضرا عند تأسیس كل دولة فھو الذي یضفي الشرعیة على السلطة وبالتالي دار 
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الملك، باستثناء مملكة نكور وفیما بعد الدولة المرینیة التي اعتمدت قوتھا العسكریة في البدایة 

فالمرینیون لم یكونوا بالقوة التي تمكنھا من بسط نفوذھا على لتبحث بعد ذلك عن الشرعیة الدینیة، 

سائر بالد الغرب اإلسالمي حیث تم تقاسم الشمال اإلفریقي بین بني عبد الواد الزیانیین بالمغرب 

األوسط والحفصیین بالمغرب األدنى والمرینیین باألقصى، أما األندلس فلم یستطع المرینیون 

محاوالت كما فشلوا في استعادة وحدة الشمال األفریقي كما كنا في الحفاظ على وحدتھ رغم كل 

  .عھد الموحدین خاصة تلك الجھود التي بذلھا السلطان أبو عنان بن أبي الحسن والتي باءت بالفشل

لقد اھتمت الدول األمازیغیة بالمجالین الدیني والروحي بشكل كبیر لم یسبقھم إلیھ غیرھم سواء      

ألندلس، لھذا نجد بعض المدن حظیت بالقسط الوافر من العمارة اإلسالمیة مثل مدینة بالمغرب أو با

فاس التي شھدت عصرھا الذھبي في العھدین المرابطي والموحدي السیما في عصر الخلیفة 

وولده ) ھـ590- 580(یعقوب بن یوسف بن عبد المومن بن علي الكومي ثالث الخلفاء الموحدین 

، ھكذا برز عدد من الفقھاء )91(مسجدا 785یث بلغ عدد المساجد بفاس ، ح)ھـ610- 590(محمد 

والخطباء اعتلوا منابر المساجد، نذكر منھم أواخر العھد الموحدي والعصر المریني، الخطیب 

المبارك الصالح المھدي بن عیسى ثم الفقیھ الصالح بن عطیة والفقیھ یسكر بن موسى الجورائي 

  ).  92(وغیرھم كثر

األمازیغ، بالدین الجدید لم یضاھیھ سوى تمسكھم /ھما یكن من قول فإن تشبث األمازیغم     

بأرضھم واستماتتھم في الدفاع عنھا وقد كان لھم الدور الكبیر في نشر اإلسالم والتشبع بتعالیمھ، 

ي فاللبس التاریخي القائم حسب اعتقادي ھو بین نشر العقیدة اإلسالمیة والغزو العربي المتلخص ف

سلوك الوالة العرب ودار الخالفة بالمشرق ثم من بعدھم بنو ھالل وما ألحقوه من ضرر ببالد 

األمازیغ حیث كانوا مثل الجراد المنتشر أتوا على األخضر والیابس واستباحوا األرض والعرض 

  .  ووضعوا سیوفھم في قبضة كل جموح للسلطة والملك، على حد تعبیر صاعب العبر
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 83و82. نفسھ، ص )89
، الطبعة األولى، ترجمة حمادي الساحلي، دار 2.الھادي روجي إدریس، الدولة الصنھاجیة، ج )90

 359.، ص1992الغرب اإلسالمي، بیروت، 
، 2تحقیق عبد الوھاب ابن منصور، الطبعةعلي الجزنائي، جنى زھرة اآلس في بناء مدینة فاس،  )91

 44.، ص1991المطبعة الملكیة الرباط، 
 56.نفسھ، ص )92
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لقد تشكل تاریخ األمم والحضارات مما راكمتھ من تراث فكري وثقافي وحضاري عبر مختلف 

امًا من حضارتنا  مراحل تطور ھذه األمم التاریخي،و یشكل التراث العربي اإلسالمي جزًءا ھ

بمختلف  بل وأكثر من ھذا و ذاك ،فقد أضحى تدریس ھذا التراث .وھویتنا العربیة اإلسالمیة

یندرج وبشكل مباشر في المنھجیات التعلیمیة في التعلیم وأُسِسھ  مكوناتھ وركائزه وتجلیاتھ 

الي أمسى العالي،وفي مختلف تخصصات العلوم اإلنسانیة في جامعات الوطن العربي ،وبالت

االھتمام بتراثنا المخطوط والحرص على إیصالھ وتلقینھ لألجیال الصاعدة وحث الباحثین في 

الدراسات العلیا  لدراستھ وتحقیقھ وجمعھ وفھرستھ ونشره ومن ثم خلق اآللیات المستحدثة لتوثیقھ 

یط  واع و رقمنتھ  وتوسیع مدار انتشاره واالستفادة منھ بشكل علمي منطقي ما ھو إال تخط

  .الستمرار تواجده في عصرنا ومستقبلنا

  الصقلي بن أحمد خالد
كلیة اآلداب بباحث أستاذ 

ـ ظھر المھراز ـ فاس ـ 
  شعبة التاریخ

 

 

 يف توطني العالقات بني دور العلماء
  منوذج اجازة العالمة عبد القادر:املغرب واجلزائر 
 شريف اجلزائريابن شقرون  للقاضي الطاهر امل 

  



 

2016مجلة لیكسوس ـ العدد الثامن ـ عدد دجنبر       36 
 

 

  : عبد القادر ابن شقرونترجمة العالمة :1

واحد ابرز ابناء ھذه ) 1(بن التاودي ابن شقرون بن أحمد بن العربيفھو ابو محمد عبد القادر    

امع االسرة المعروفین بمدینة فاس، التي ولد بھا وتتلمذ فیھا على فحول علمائھا وشیوخ وقتھ بج

وابي )3(وابي عبد اهللا محمد بن الحسن البناني)2(القرویین كالعالمة ابي العباس احمد الھاللي

حفص عمر الفاسي وابي محمد عبد اهللا محمد جسوس،كما اخذ في رحلتھ للحج عن الشیخ حسین 

وقد تقلد خطة القضاء . عبد الشكور البكري الصدیقي وبمصر عن الشیخ محمد مرتضى الزبیدي

فالتف حولھ جم غفیر من ) 4(واخر دولة السلطان سیدي محمد بن عبد اهللا بسجلماسة وفاسفي ا

طلبة العلم وكان من بینھم  صاحب االستدعاء قاضي وھران الطاھر بن عبد القادر المشرفي 

،ولم یخلف )5(والسلطان المولى سلیمان واحمد ابن ابي جیدة الفاسي واحمد بن محمد االبرمي

،وبعض )شرح العشرة الثانیة من االربعین النوویة(اال) 6(المؤلفاترحمھ اهللا من 

                                                             
عبد الحي الكتاني،فھرس - .118،رقم 86احمد النمیشي،تاریخ الشعر والشعراء بفاس ،ص -:انظر  ترجمتھ عند كل من) 1

ابي القاسم الزیاني،تحفة االعالم في شرح دول االسالم،مخطوط -.622،ص2ج)541-466- 233-167(،ص1جالفھارس،
محمد االزھري،الیواقیت الثمینة - .270محمد االخضر،الحیاة االدبیة،ص-.168،ص224بالخزانة االمة بالرباط تحت رقم 

عاطرة االنفاس بذكر بعض محاسن قطب محمد الكتاني،االزھار العاطرة ال-.232في اعیان مذھب عالم المدینة ،ص
عبد الكبیر الكتاني،زھر االس في .22مقدمة تحقیقي لكتاب غایة االمنیة،ص-.188-187المغرب وتاج مدینة فاس،ص

جعفر الكتاني،الشرب المختصر والسر المنتظر -.554-550،ص1،ج2002بیوتات فاس،مطبعة النجاح الجدیدة،البیضاء،
 ،ص7ج موسوعة اعالم المغرب،-.مع قائمة بیبلیوغرافیة 41لكتب العلمیة،بیروت،ص،دار ا13من معین اھل القرن

  .95،ص1السلوة،ط حجریة،ج.2476
  .انظر ترجمتھ ضمن تقاییده في ھذه السلسة) 2
ھو العالمة االمام والخطیب والمدرس بضریح المولى ادریس بفاس یعد من كبار علماء وقتھ ولد بھا  سنة ) 3

 -:،ودفن بروضة اسالفھ بحي درب الطویل،وانظر ترجمتھ عند كل من1194/1787وفي سنة وبھا ت ،1133/1727
عبد الحي  -.70،ص4/1264سلیمان الحوات،ثمرة انسي في التعریف بنفسي،مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم ك

، 1قصى،جعبد السالم بن سودة ،دلیل مؤرخ المغرب اال- .227،ص1الكتاني،فھرس الفھارس،تحقیق اسان عباس،ج
عبد الكبیر الكتاني،زھر االس في بیوتات فاس،مخطوط بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم - .283، رقم89ص

امحمد الزبادي المنالي،سلوك الطریق الواریة بالشیخ والمرید والزاویة،مخطوط بالخزانة -.246-241،ص1،ج1281ك
مقدمة تحقیقي . 614،رقم228،ص1ي،المصادر،جمحمد المنون-.171-170،ص12444الحسنیة في الرباط تحت رقم 

-16لكتاب غایة االمنیة وارتقاء الرتب العلیة،لعبد الواحد الفاسي،مرقون بكلیة االداب والعلوم االنسانیة في الرباط،ص
  .،مع قائمة بیبلیوغرافیة عنھ18

العلویین،تحقیق عبد العزیز  عبد السالم بن سودة،قضاة فاس من دولة االشراف االدارسة الى دولة الشرفاء:انظر) 4
  .،مع قائمة بیبلیوغرافیة عن ترجمتھ120،ص2009، 1التیالني،مطبعة انفوبرانت،فاس،ط

ورد نص ھذه االجازة  في مخطوط تقایید تاریخیة،لمؤلف مجھول،وتوجد نسخة منھ بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ) 5
  .5- 2،ص2811 ك
،ان مؤلف كتاب 359-358، ص2المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط جورد في  فھرس المخطوطات العربیة ) 6

د ھو لصاحب الترجمة،وھذا خطا 2725ورقم  2724الشقرونیة في الطب الموجود بھذه الخزانة في نسختین تحت رقم د
ھو ابن بینما صاحب الترجمة  1040/1728الن مؤلف الكتاب ھو عبد القادر بن شقرون المكناسي المتوفى حوالي سنة 

سنة،وابن شقرون كذلك ھو صاحب كتاب ارجوزة في علم حفظ الصحة 79احمد بن شقرون الفاسي المتوفى بعده بحوالي 
وطبائع الحبوب واللحوم والفواكھ والخضر والبقول وااللبان والمیاه،وھو مطبوع بالمطبعة الرسمیة العربیة بتونس 

د الطنجیة ،نشرھا سعید اعراب بمجلة البحث العلمي وصاحب مقامة في وصف الریاض وبنت الرما ،1905سنة
ابي القاسم -:ومن بین مصادر ترجمة ابن شقرون المكناسي.1976یونیو-،ینایر13،السنة270-267،ص25،ع

الزیاني،المنزع اللطیف  في التلمیح بمفاخر المولى اسماعیل بن الشریف،مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
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) 8(،وكان ضمن نخبة من علماء فاس واعیانھا الذین بایعوا السلطان المولى سلیمان)7(االشعار

وحضر  1219/1804الذي عاده وزاره وھو على فراش الموت وعند وفاتھ رحمھ اهللا سنة 

وأمر بدفنھ داخل قبة ضریح ) 9(الناس وعامتھم  مراسیم جنازتھ صحبة عدد كبیر من خاصة

المولى إدریس األزھر بفاس ولم ینصرف السلطان إال بعد أن ساھم في تسویة التراب على قبر 

 .شیخھ

  :تعریف الوثیقة:2

الطاھر بن عبد القادر بن عبد اهللا المشرفي الوثیقة عبارة عن استدعاء لإلجازة طلبھا العالمة    

من شیخھ العالمة سیدي   ن كل ما سمعھ من العلوم المنقول منھا والمفھومنا،عوط نسبا الغریسي

وتوجد نسخة من ھذا ،تامة شاملة عامةالفاسي ،وقد أجازه  الشیخ إجازة  عبد القادر ابن شقرون

التقیید مخطوطة بمكتبة الملك عبد العزیز ال سعود بالدار البیضاء ضمن مجموع،وتقع في 

،وكتبت 18- 34الصفحة االولى والثانیة  ،ومسطرتھا متفاوتة بین28×19 ،ومقیاسھا ھوصفحتین

عتیق بااللوان االسود واالحمر،وھي خالیة من التعقیبات و الطرر،وبدون ذكر اسم  بخط مغربي

ویلیھا مباشرة تقیید اخر یضم .ھـ1208ذي القعدة 8الناسخ وتاریخ نسخھا مثبت في الخاتمة وھو

لعلماء بیعقب بعضھم على بعض بما فیھم العالمة عبد القادر ابن ابیاتا شعریة لمجموعة من ا

  .26-20ومسطرتھا مختلفة بین 106إلى 104ورقات من الورقة 3شقرون،وتقع في

  :نص الوثیقة:2

الحمد هللا .بسم اهللا الرحمان الرحیم  وصلى اهللا على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم] 1ص[    

 مخر إلیھ،سواما وشرفھم بالعلم ومنحھم عزا وتوقیرا واحتراماالذي اختار لحمل أعباء شریعتھ أق

زیر فتفجرت غال ارض قلوبھم بوبلھأ حرصھم بحفظھ ورعایتھ وأحیا  معین توفیقھ وعنایتھ و

قة وعرفھا ئة وثمارھا راحبالماء المیر فأصبحت أشجارھا مورقة وحیاضھا متدفقة وأزھارھا متفت

بزغ منھ فجر المعارف وأشرقت منھ شموس اللطائف  أریج ومنضرھا بھیج ،وصلى اهللا على

ینبوع األسرار ومشرق األنوار،الذي لواله لبقیت آثار الخیر منطمسة وربوعھ وأطاللھ دراسة 
                                                                                                                                                                                              

محمد -.293،ص 5عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفین،ج- .289،ص1د اهللا كنون،النبوغ،جعب-.243-23،ص595ج
محمد بن الطیب العلمي ،االنیس المطرب فیمن لقیھ مؤلفھ من ادباء -.212- 207االخضر ،الحیاة االدبیة،ص

  .551،ص1عبد الكبیر الكتاني،زھر االس،ج -.23مقدمة تحقیقي لكتاب غایة االمنیة،ص- .199-193المغرب،ص
  :ومن بین نماذج شعره قصیدة مطلعھا.86احمد النمیشي، تاریخ الشعر والشعراء بفاس،ص:انظر)  7

  نابك االمر المھم المفزع  ***سلم االمر وال تجزع اذا   
مخطوط تقایید في فنون مختلفة،مؤلف مجھول،مخطوط بالخزانة العامة -.90،ص8احمد الناصري،االستقصا،ج:انظر) 8

  .43،ص2436د بالرباط تحت رقم
  99،دار الغرب االسالمي،بیروت،ص1عبد السالم بن سودة،اتحاف المطالع،ج:انظر ) 9
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وعلى آلھ وأصحابھ الذین نصحوا العباد وبدلوا في تبلیغ شریعتھ غایة االجتھاد وعلى التابعین لھم 

لم ولم یمسكوا العنان امتثاال لقول من أوضح طریق بإحسان،الذین رموا رواحلھم في طلب الع

،وبعد فإن من منن اهللا ) من سلك أرضا یطلب بھا علما سھل اهللا لھ طریقا إلى الجنة:(الرشد وسنھ

ب ءود ا على شھواتھ وھو علیھافض في بحر الذنوب الذي لم یزل معتكئاختعالى على عبده ال

سا بأھلي وعشیرتي أنعد أن ثبت راتعا بوطني ومتباستعمال الرحلة إلى فاس عاطرة األنفاس ب

قلبي استعمال السیر في طلب الخیر للمدینة المذكورة فوجدتھا بأھل العلم والصالح  الجوسكني فخ

احتھا بصري وأتعاھد حلق التدریس ألنظر كل سسمت سرح نظري وجعلت أقلب في اتمورة،فغم

بحلقة شیخنا ووسیلتنا العالم المحقق  حتى جلست)10(الَبْلالعریس متحیر البال متھیج الَب

فقرأت علیھ مشافھة من  المرفق الجوھر المصدق سیدي عبد القادر بن شقرون)11)(أویة(والي

غیر واسطة ما سأذكره نظما ونثرا وغیر ذلك بالواسطة ،والكل من كریم فضل سیدنا،ثم المؤمل 

ن المائة مألوف معھود من كریم فضل موالنا المذكور أن یكمل لنا المقصود بما ھو بی

وذلك  تامة شاملة عامة من كل ما سمعتھ علیھ من العلوم المنقول منھا والمفھوم،)12)(بإجازة(

من صحیح  عالمعاني والبیان ونحو الرب فنيبعض من كتب تفسیر القرآن ومسائل عدیدة من 

لم البخاري وبعض من مختصر خلیل وإما كان بالواسطة فمن ذلك مختصر السنوسي والس

المرونق في علم المنطق وألفیة بن مالك وغیر ذلك وجمع الجوامع البن السبكي،ثم نطلب من 

قول لم تأت البیت من بابھ فإن التطفل بو ھبسیدنا أن ال یمنع من أتى متطفال على أمر لیس من ألبا

كاتھ ،ولیس على فاعلھ من جناح والسالم على سیدنا ورحمة اهللا تعالى وبر)13(ام رجاحرعلى الك

اء وتتعاطى عقار یتھج النفوس بربالنسیم ت في م غبریلشما جتدىورضوانھ وتحیاتھ سالما م

اه من ولدكم وخدیمكم الطاھر بن عبد القادر بن عبد اهللا المشرفي نسبا الغریسي حمیالسرور و

،وقد نظمت من سمعتھ مشافھة من شیخنا المذكور في  1201وطنا بتاریخ أوائل  ذي القعدة سنة 

  :بیات على قدر الوسع والطاقة ونصھا أ

  نقي القلب التقي النزیھ ***جملة مأخوذة عن الفقیھ 

  مرضي الفقالي الجھبذ *** حبر الورى مستجمع الخصال

  لھ مقام في الوري عظیم ***سما یفح شیخنا الكریم
                                                             

 ،وانظر المعجم الوسیط،ابراھیم انیس واخرون"شدة الھم والوسواس،وُتجَمع على بالبل وبالبیل:الَبْلَباُل والَبْلَباَلة)" 10
  ).بلبل(،مادة68،ص1،ج2،ط
  كذا ورد   ) 11
  )اجازت (ورد) 12
  ).رجح(،مادة330،ص1س،ج.وانظر المعجم الوسیط،م"الرجاح والرجاحة اي الحلم") 13



 

2016مجلة لیكسوس ـ العدد الثامن ـ عدد دجنبر       39 
 

 

  مالزما لطین األنفاس *** مد أقاصي بفاس ذاو

  القدر الجلي الرفیععلي  *** نجل ابن شقرون العلیم الوریع

  المعان )14)(فقھ(يالنضم ف فيیتلوه  ***أول ذاك تفسیر القرآن 

  الخطیب المشھور بالتدوین *** خلص المفتاح للقزوینيتمن 

  ]2ص[وأبیات من مدیح المختار *** مع ربع من صحیح البخاري

  المذكور في المحافل يصلبوال *** مما حوى نضم اإلمام الكامل

  بھوأبوابا من تالف خلیل  *** فصول یصحب ذاك بعض من

  المشرفي الحقیربن الطاھر  *** ناضج ھذا الدلیل الفقیر

  نف خیر البریةكواحفضھ في  *** فامنحھ ربي توبة مقبولة

  على النبي سید األنام *** وأزكى السالم )15)(ةالصال(ثم 

  )16)(ةالنجا(أولي الھدي والوقر و *** وآلھ وصحبھ الثقات

  . ت لكاتبھا المذكور غفر اهللا لھ ذنوبھ ومأل من التقوى ذنوبھانتھت األبیا

مراقي عالیة بفھمھ ورفع قدره بین األقدار وأنالھ  ورقاه  الحمد هللا الذي شرف األنساب بعلمھ

 مواھب جلت عن االنحصار والصالة والسالم على أصل العلوم ومنبعھا وبحر الكماالت

م تزل وال تزول محاسنھ مثلى محمد المحمود في ومشرعھا موالنا ومولى كل مولى الذي ل

ھ أمد اهللا منیبوصحبھ وذویھ وحزبھ،ھذا وقد أجزت المستدعى  الصدور والورود وعلى آلھ

ما قرأه علي من الكتب المسطورة في االستدعاء وغیرھا مما یحفظ یبالعرفان والفتح ملكتھ ف

وشرطھا المقرر المألوف حاثا لھ تقوى إجازة وافیة عامة شافیة على قانونھا المعروف  ىویسترع

یقول بلغھ اهللا كل  مااهللا العظیم في التعلم والتعلیم ومجانبة الدعوى ومخالفة الھوى والصدق فی

مأمول وأن یدعو لي بصالح الحال وركود قار بال ھوال واهللا یوفقنا وإیاه لما یحبھ ویرضاه آمین 

عجال عبد القادر بن أحمد بن العربي ابن ھـ  1208 ذي القعدة 8 )17)(في(ھبجاه النبي األمین وكتب

  .شقرون أمنھ اهللا وكان لھ وتواله

  .الحمد هللا]3ص[

  عن قضب بان عن ربا حاجر***حدثني ُعرف نسیم الصبا

                                                             
  ورد فق) 14
  ورد الصالت ) 15
  ورد النجات) 16
  سقط) 17



 

2016مجلة لیكسوس ـ العدد الثامن ـ عدد دجنبر       40 
 

 

  عن سیِر ذاك الُمَبسَّم العاِطر***عن سمرات الحي عن جنوب

  ُینِشد بیتا ال في عاِمر***قالوا سمعنا طائرا بالِحما

  .وما ألذَّ الَوصل من حاجر***السلوان من عاشقما أقبح 

  :انتھى ولبعضھم

  فتى الجبال ودو نھى حتوف***كیف الوصوُل إلى سعاٍد ودوَنھ

  والَكفُّ ِصفر والطریُق مخوف***الرجاُل حافَیة ومالي مرَكب

  :ولشیخنا أبي حفص سیدي عمر بن عبد  اهللا  الفاسي رحمھ اهللا مجیبا عنھما بقولھ   

  نحو الحمى یسعى بھ ویطوف***ینَھُض بالفتى ویُسوُقھالشوُق 

  .انتھى.تِصل الحبیب وال َیُرعَك َمخوف***ِصدُق المحبَِّة ُسلَّم فاعلق بھ

  :ولتلیمذه سیدي عبد القادر بن أحمد بن شقرون وفقھ اهللا ناقال ِمن خطِّھ مجیبا عنھما أیضا بقولھ

  لمحبِة مركب معروفِصدُق ا***ال تْیَأَسنَّ ِمن الوصوِل إلى ُمنا

  .انتھى.فانھض بشوٍق فالكریُم رءوف***الُكلُّ َھیِّن إن وصلَت إلى الُمنا

  :وِمن خطھ أیضا قائال ولشیخنا سیدي عبد الشكور الطائفي المدني قدس اهللا سره   

  ال یعتریھا لو عِلمت كسوف***ھي عنَدك ما غابت وشمس جمالھا

ي في األنام یسعُد برؤیاَك یا ضیاَء العیِن ،من نالھا ،المرام الحمد هللا،من رآك ُحقَّ لھ التھان]4ص[

حیَّا ُمحیَّاَك البدیِع الزَّْین عالي البھا یا نور عیني،كیف ال نرتجي لألماني،والجمال وصف لمعنى 

كون دى الكفین فیك انتھى القوال،ما كان لوالك خلتھ كالدین على التي ھیا نور عیني،في العال ما 

،ِمن سناك ننشر وأفالك رضا البدرین منك ازدھا،في رضاك تھدي أمالك والرقاُب ظھر لك ثاني

  .انتھى.والعیُن  ِمن ذي النُّھا یا نور عیني

  أفرطُت لوما وجھال***یا إالھي في ھواھم 

  وال الصَّباَبَة إال***ال یعرف الشوَق لھا

  :والبن رشید صاحب الرحلة رحمھ اهللا

  الصبر جاراعن منھج ***یا أھل طیبة قلبي

  ِمن البریَِّة جارا***وبعدكم لسُت أرضى

  عليَّ باللین جارا***أشكو إلیكم زمانا

  .انتھى.دمع المزن جارا***ودمُع عیني علیكم
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الحمد هللا ولشیخ شیوخنا العالمة سیدي عبد القادر بن احمد بن العربي بن شقرون رحمھ ]5ص[

  :اهللا وِمن خطِّھ نقلت

  في المذ لھم ِمن األمور المرجفة***لورىُلذ بالنبيِّ محمٍد سید ا

  صلى علیھ اهللا ما نقطت شفة***فھو الغیَّاُث وغیُره ال یرتجى

  إذا ناَبك األمُر الُمھم الُمفزع***َسلِِّم األمَر وال تجزع:ولھ كان اهللا لھ

  فقضاُء اهللا لیَس یستدَفُع***ولتْصُب نفسا بما یبدي القضا

  من إلیھ المشتكى والمفَزع***واصر من حبل السوى واعَمد إلى

  .انتھى.أولى َمن بھ یسَتشَفع***وَتشفَّع بالنبي المصطفى فھو

  إلى اهللا تظفر بالذي أنت طاِلب***توجھ بقلٍب فاِرغ من لشواغل :ولھ سَدد اهللا رأیھ

  وُعد عن األكوان فالكلُّ حاجب***ودع عنك قیَد الوھم واصرم ِحبالھ

  .انتھى.ھو المنھل األصفى لمن ھو شارب***وخص بحر خیر الخلق واعلم بأنھ

  محمد ذو المزایا یا أصَل الوجوِد ونوره:ولھ أسعده اهللا

  وسرُّه المنتشا فالكل منھ ظھوره

  یعلم ھذا خیر فاضت علینا بحوره

  حقق تجده كذلك***ما الكون إال خیال:ولھ سامحھ اهللا

  واسلك جمیل المسالك***فارحل إلى اهللا عنھ

  :ملھولھ بلَّغ اهللا أ

  واقَطع عالئق غیره***اذھب لھ فاعمر

  وُعم بأبِحر ذكره***وال تمل سداه

  :ولھ نور اهللا قلبھ وغفر ذنبھ

  والطریقین اعتبار***حقق وال تتجازف

  في زيِّ شمس النھار***یُلح لك السِّر جھرا

  .انتھى.

  

  

  

  



 

2016مجلة لیكسوس ـ العدد الثامن ـ عدد دجنبر       42 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  بدایة ونھایة التقیید

ھ خالص الشكر والتقدیر للسادة األساتذة األفاضل وفي األخیر أرى من باب الواجب توجی

  .یخيالمشرفین على اخراج ھذه المجلة العلمیة المنوه بھا وھي بحق اضافة نوعیة في الحقل التار
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  بول باسكون "الذي ینصت إلى المغاربة یعتقد أن المغرب مستودع عجائبي للكنوز"
                                                                                                                                        :تقدیم 

ال یزال االعتقاد راسخا عند جل المغاربة بكون أراضیھم تحتوي على العدید من مراث السلف، 

ھا األلسن عن كنوز ودفائن اعتقاد یعضده عمق تاریخھم وغنى حضارتھم، وحكایات تناقلت

فكم من مرة استفاق أھل قریة أو مدشر على نبأ وجود حفر تركھا . مطمورة تستعصي على العد

وقائع غذت ...غرباء عبثوا بأحد مزاراتھم، أو مشھد جرار مكسرة بمحاذاة شجرة أو أرض قلبت

ون عن الواقع، مخیلة البعض وجعلت من ھذه األحداث مرتعا خصبا لنسج قصص ھي أبعد ما تك

وأسالت لعاب آخرین واستدرجتھم إلى ھذا المجال بغیة االغتناء السریع من غیر طرق وجوھھ 

 

 مصطفى أبسان
باحث في تاریخ المغرب 

ـ مركز دكتوراه  المعاصر
 تاریخ الجنوب المغرب

داب ـ أكادیركلیة اآل  
 

  بسوس الكنوز 
  بني اخلبايا والدسائس ومافيا النفائس
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فتشكلت لدینا منذ القدم فئة تتدعي استخراج الكنوز والموءودات استغفلت الكثیرین . المشروعة

ما تنشره بدلیل  .وأوقعتھم في حبال شراكھا، بأسالیب احتیالیة تنم عن باع طویل في النصب

الصحف من حوادث قتل ونصب واحتیال یكون أحد طرفیھا بالضرورة محتاال استغل جشع طماع 

  .وابتز أموالھ بدعوى تمكینھ من كنز مرصود

لكن مرادنا من إثارة ھذا الملف ھو الكشف عن خیوط ھذه الظاھرة ونفض الغبار عن بعض  

ا ما ھو واقعي یختلط فیھ الجانب العلمي تفاصیلھا، وذلك وقوفا عند باب تتشعب منھ الطرق، منھ

بالمعایش، ومنھا ما ھو خرافي یمتزج فیھ السحر بعوالم الروحانیات، ومنھا ما یجمع بین االثنین 

  .معا

والتي سنقسمھا إلى   سنتطرق في ھذا الملف إلى جملة من القضایا التي تمتح من صلب الموضوع،

تفسیرا أوضح للمبھم وتفصیال أطنب للمجمل،  محاور رئیسیة وأخرى فرعیة نتغیا من خاللھا

غایتنا في ذلك إماطة اللثام عن محتالین یمارسون االبتزاز باسم الكشف عن الكنوز، وكذلك دق 

أو یبیعون بعض  ناقوس الخطر الذي یتھدد كنوز المغرب، وذلك من طرف أناس جشعین یھربون

  .ي القدمالدفائن النفیسة، والتي تنتمي لحقب تاریخیة موغلة ف

لكن قبل الغوص في حیثیات ھذا الموضوع الشائك، تتبادر إلى ذھن القارئ بعض من األسئلة 

، وكذا المناطق "كخبیئات"المشروعة، من قبیل حقیقة وجود الكنوز أصال، والداعي إلى دفنھا 

لحرفة  ثم ماھیة األشخاص الممتھنین. المغربیة المشھورة بالكنوز وكیفیة االستدالل على أماكنھا

وأخیرا حكم القانون والشرع فیما ھو . الكنزیین، والطرق التي یستعملونھا الستخراج ھاتھ النفائس

  .مستخرج

  :حقیقة وجود الكنوز، والدواعي التاریخیة لظاھرة االكتناز بالمغرب

صفة الكنوز حقیقة ثابتة مثبتة ال ینكرھا إال جاحد، تواترت حولھا الروایات والوقائع، نافیة عنھا 

وقد التجأ فئام من الناس إلى القرآن والسنة إلثباتھا،  وأوردوا نصوصا . الوھم كما یدعي البعض

" و " وكان تحتھ كنز لھما: "من بینھا قولھ تعالى. قطعیة ال تترك مجاال للمتشكك في أمرھا

مقام فأخرجناھم من جنات وعیون وكنوز و:" وكذلك قولھ تعالى )سورة الكھف" (یستخرجا كنزھما

العجماء جبار و : " أما في السنة فقد ورد عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قولھ). الشعراء" (كریم

  ".الخمس) أي الكنوز(البئر جبار و المعدن جبار وفي الركاز

قد كشفت الحفریات الحدیثة عن وجود كنوز في باطن األرض، المعیشي ف ناأما في واقع

، وال أدل على ذلك من ...زفیة وكذا بعض الحلي والجواھرالنقدیة واألواني الخ كالمسكوكات
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والتي منھا ما ال یقدر بثمن، كالقبر الفرعوني لتوت عنخ ...مخلفات الفراعنة واألشوریین والبابلیین

فالمتاحف عبر العالم تعج بكنوز تم اكتشافھا من طرف علماء آثار وأركیولوجیین تعود . آمون

  .لحضارات غابرة

عي التي أرغمت المغاربة على االكتناز فمتعددة، تنصب كلھا في عامل األمن أما عن الدوا

واالستقرار اللذان غابا في فترات ممتدة من تاریخ المغرب، وشكال حجرة عثرة دون ترابط حلقات 

فما إن یتوفى سلطان أو تتسلم ساللة حاكمة جدیدة مقالید الحكم، إال وتنقلب األمور رأسا . تقدمھ

تكثر السرقة والنھب وقطع الطرقات، وكذا تھجیر بعض القبائل وتتریك المغضوب ف. على عقب

مما یفضي إلى جو تنعدم فیھ شروط الحفاظ على كل ما ھو ذي قیمة، من . علیھم وحیازة ممتلكاتھم

فیلجأ الناس فرادى وجماعات إلى دفن كل ما خف وزنھ وغال سعره، ویضعون . أموال ونفائس

. ألماكن ودائعھم، على أمل العودة إلیھا عند استقرار األوضاع" ترسیمات"عالمات و إشارات و

  ".خبیئاتھم"أما إن حال حائل فیتم توارثھا إلى أن تسمح األوضاع بالكشف عن 

  :المناطق المغربیة المشھورة باحتوائھا للكنوز وكیفیة االستدالل علیھا

باحتوائھا للكنوز، تلیھا من حیث  تعد منطقة سوس بالجنوب المغربي من أكثر المناطق  شھرة

وتعزى . األھمیة المناطق المحیطة بمدینة مراكش وبعض القبائل المتواجدة بمقدمة األطلس الكبیر

ھذه الشھرة إلى وفرة الكشوفات واشتھار ساكنة ھذه المناطق بمزاولة النشاطات المتعلقة بالتنقیب 

اق ، خصوصا لدى المشارقة الذین مافتئوا عن الكنوز، وامتدت شھرتھم بذلك إلى أن طبقت اآلف

  . یطلبون منھم العون في بعض المنتدیات لفك شفرة ترسیمة أو إبطال رصد على كنز

والسبب في غنى ھذه المناطق بالدفائن یرجع إلى كونھا على امتداد التاریخ المغربي بؤرة للقالقل، 

المرابطون، الموحدون، (...نوبفأغلب الدول التي تعاقبت على حكم المغرب كان منشؤھا الج

وكذلك إلى عامل المناخ غیر المستقر ،والذي یدفع بساكنة ھذه المجاالت إلى ) السعدیون، العلویون

  . دفن كل ما لھ قیمة تحسبا للسنوات العجاف، بدءا بطمر الحبوب، وانتقاال إلى المدخرات القیمة

قابر القدیمة أنا كان تواجدھا األماكن لكن و بشكل عام، تبقى المغارات وأطالل الخرائب والم

  .المثلى لتواجد الكنوز ، السیما في المجاالت التي شھدت استقرارا سكانیا عریقا

فعالم الكنوز معظمھ مرتبط . أما عن كیفیة االستدالل عن الدفائن، فیختلط فیھا الواقعي بالسحر

ثم نتبعھا " العلمیة"ستداللیة بالغیبیات، من جن وشعوذة ودجل، وسنأتي على ذكر الطرائق اال

  ".الخرافیة"ب
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  :االستدالل العلمي

، وھي خریطة تحتوي "الترسیمة"ما یسمونھ ب  دفینةمن المعروف لدى الكنزیین أن لكل  - 1

على إشارات وعالمات على مكان تواجد الخبیئة، وھي غالبا ما تكون مكتوبة على رقع من الجلد، 

  .   رة أو األخشاب، أو مسطر بشكل مشفر بین دفتي كتابومنھا ما ھو منقوش على  الحجا

وتمیز بھذا النوع من االستدالل حضارة الرومان، حیث كثیرا ما تأتي البعثات من الغرب للبحث 

عن أماكن ھذه الدفائن بحجة التنقیب عن اآلثار أو  االستكشاف أو بحجة السیاحة، ولكن المقصود 

  .بالتحدید ھو الحصول على الدفائن

یمكن االستدالل كذلك على أماكن وجود الدفائن عن طریق اإلشارات، وغالبھا محفورة على  -  2

وتسمى عالمات الحفر، . الصخر، ومنھا المنقوش على سقف المغارات أو السفوح الملساء للجبال

وتنقسم إلى عالمات نافرة أي بارزة على السطح، وحافرة . ولھا مدلوالت معینة یعلمھا الكنزیون

  .أي منقوشة علیھ

یمكن أیضا االستدالل على أماكن الدفائن عن طریق األجھزة الحدیثة، منھا التي تقوم بتصویر  - 3

لكن مشكلتھا في صعوبة . مسحي لألرض المراد البحث فیھ، وھي جد دقیقة ونتائجھا ممتازة

  . استخدامھا

المات لتثبت صحتھا ویوثق لكن ال بد من شروط ال بد أن تتقید بھا الخرائط والترسیمات والع

  :بمحتواھا، وھي

یجب أن تكون العالمة على أساس ثابت، سواء أكان حجرا أم شجرا، المھم أن یكون غیر :  أوال

قابل للتنقیل، والسبب في االعتماد على األساس الثابت، یكمن في أن عملیة وضع الكنز ال بد لھا 

ف مباشرة، والمتمثل في الشيء المدفون، وفي من وضع إشارة ثابتة ألخذ القیاس علیھ نحو الھد

  .أحیان كثیرة تدل ھذه الرسمة على أخرى، وذلك بشكل تتابعي حتى تصل إلى نقطة الدفین

صحة العالمة، وذلك بأن تكون غیر منقوصة أو متغیرة المعالم ألن ذلك قد یؤدي إلى خطأ : ثانیا

  .ر صحیحة، مما یؤدي إلى نتیجة غیفي القیاس واحتساب المسافات
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  :االستدالل الخرافي

أنھ یمكن االستدالل على وجودھا عن طریق الرؤیة الصالحة، ) الكنوز(یدعي المتقفین للركائز

أما بعض العارفین أصحاب الكشف فیدعون بامتالكھم ناصیة والتي ال تفسر إال على ظاھرھا، 

  . تعیین أماكن الخبیئات

، حیث یأتي الراغب في إیجاد مكان الدفینة إلى "ییتالتب"ومن أشھر الطرائق تلك التي تدعى ب

عراف ومعھ حفنة من تراب المنطقة المشكوك فیھا، وبعد تبییتھا تحت وسادة العراف، یدعي أن 

  .مناما طاف بھ أعلمھ بموقع الدفین

وتحفل معتقداتنا الشعبیة بالمغرب بالعالمات واألدلة الكاشفة عن أماكن تواجدھا، حیث یعد ظھور 

س قزح في الوعي الجمعي لبعض المناطق، بمثابة إعالن عن وجود كنز یشیر لألرباب الحرفة قو

، وغالبا ما یكون المكان ودائما )الجن الحارس للكنز(إلى مكان دفنھ لیأتوا إلیھ ویخلصوه من الرصد

  .حسب المعتقدات عند قدم قوس قزح

أن ھناك من یعتقد " یة في المغربالمعتقدات السحر"وقد ذكر الباحث مصطفى أعراب في مقالھ 

كل ) ودائما من وجھة نظر المعتقد الشعبي(بأن أكل قلب طائر النورس نیئا، یكون بمقدوره رؤیة 

  .ما ھو غیر مرئي في مخابئ الكنوز، وكذا الجن الذین یحرسونھا تحت األرض

ض، وتسریحھ ومن الطقوس الشائعة أیضا، تعلیق بعض التمائم المطلسمة سحریا بعنق دیك أبی

بمكان مشكوك باحتوائھ للكنوز، وبعد استعمال بعض البخور، یضطرب الدیك ویستمر في العدو 

بیضات  4أو یتم جلب . والنبش و النقر إلى أن یتوقف عند نقطة معینة والتي یعتقد باحتوائھا للھدف

ك تجتمع عند النقطة توضع بالموقع المشكوك فیھ، ثم یبخر المكان وتتلى علیھا بعض التعاویذ، إذ ذا

  .التي سیبدأ عندھا الحفر

ویبقى استحضار الجن و االستعانة بھ من األكثر الطرائق شیوعا في تحدید النقطة التي تضم 

الخزینة، وھنا یجتھد السحرة لالتصال بالجن لمدھم بمعلومات تقود إلى مكان الدفین مقابل طقوس 

  .شركیة أو قرابین قد تشملھا أضاحي آدمیة

  :یة استخراج الكنوزكیف

أن یكونوا على " حسب تقالید الكنزیین"عند تحدید مكان الدفینة یشترط في المباشرین لعملیة الحفر 

طھارة، وأن یكون لباسھم البیاض، أما الوسیط الذي یتولى عملیة الحفر فیلزم أن یكون شابا یافعا ال 
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ویمنع الضحك . بدى لھ أثناء عملیة الحفریتجاوز سنھ الثالثین، مع اتصافھ بالشجاعة تحسبا لما سیت

  .أو االستھزاء منعا باتا في موقع الحفر لتبعاتھ غیر المحمودة

ثم بعد ذلك یتم التحقق من كون الكنز مرصودا من عدمھ، والرصد ھو الحراسة التي  تحول دون 

. على دفینتھ أخذ الكنز، منھا ما ھو بفعل اإلنسان، حیث یقوم بتسخیر الجان بواسطة السحر كعسس

ومنھا ما تستولي علیھ دون تسخیر، وذلك بأن تجد الدفینة دون مالك لھا، ومع مرور السنوات 

ومنھا . تتملك النصاب الذي تستوجب علیھا الزكاة إلى المرحلة التي یصبح فیھا معظم الكنز معشرا

  .،لكنھ مطلسم بطالسم سحریة فلكیةمن یظل سائبا بدون رصد

یة ذمیمة تسكن الكھوف والمغارات والفیافي، وھي حسب المعتقدات ال تذوق والرصد مخلوقات جن

طعم النوم،إنما تغفو على مقربة من الكنز، مما یفسر على رأیھا ذلك الصخب الذي یتعالى على 

  .مقربة الدواویر ألھازیج ال یعلم مصدرھا، غالبا ما تؤول على أنھا لمجموعة رصد یغالب نعاسھ

رصاد یلجأ الكنزیون إلى السحرة، والذین یدعون بأن حراس الكنز یطالبونھم ولحل عقدة ھذه األ

ھاتھ األخیرة تتنوع بتنوع قوة الرصد حسب زعم ھؤالء، والتي یمكن . بقرابین مقابل تمكینھم منھ

  ".الزھوري"أن ترقى إلى قرابین بشریة، متمثلة في الشخص 

  ي یطالب بھا الرصد؟فمن ھو الزھوري؟ وما ھي أھم القرابین األخرى الت

   :الزھوري

طالما ترددت على مسامعنا أنباء اختفاء أطفال من أمام منازلھم، ال لذنب سوى تفردھم بعالمات 

منھا قصر النظر أو عدم رؤیة األشیاء البعیدة، وكذا وجود . خلقیة ممیزة تستأثر بانتباه الكنزیین

ونفس الشيء بالنسبة . دیھ ملفوقتانخط متصل یقطع راحة یده بشكل عرضي، بحیث تبدو راحة ی

ونادرا ما تجد . للسانھ، أما عیناه فلھما بریق خاص یمیزھما تمزق غیر واضح في منتھى الجفن

  . عالمات أخرى ال یدركھا سوى السحرة ذوي االختصاص

س، ویشاع لدى ھذه الفئة بأن  الزوھري واحد من أبناء الجن تم استبدالھ لحظة مولده بأحد أبناء اإلن

عدم خوف الزھوري من الجن المرصود على الكنز " ودائما حسب زعم الكنزیین"وھذا ما یفسر 

  .أثناء تلبسھ بأشكال مخیفة من أجل إثارة الفزع في قلوب المنقبین

ومن الممكن أن یضحى بالزھوري إلشباع رغبة الرصد كاتفاق مبدئي مع الساحر لعدم الحیلولة 

موقع الدفینة، األمر الذي سجلت معھ السلطات المغربیة في عدد  ومبتغاھم، حیث ترش دمائھ حول

من المناطق التي تعتبر معقال للكنوز المدفونة، اختطاف وقتل األطفال ممن یحملون العالمات 

  .المذكورة آنفا
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 :قرابـین أخرى

لون األحمر، یأتي الدیكة في المرتبة الثانیة من حیث القرابین التي یطلبھا الجن، السیما الدیك ذو ال

  .حیث یقوم الساحر بذبحھا قبل مباشرة عملیة الحفر...وكذا الدیك األفرق واألبیض

. وتدخل القطط السوداء في باب القرابین الموضوعة رھن إشارة الرصد، حیث یذبح منھا العشرات

وال أدل على ذلك من الواقعة التي تعرض لھا جزار بتارودانت، والتي نشرت مؤخرا على أعمدة 

وملخصھا أن شخصا اعتاد اقتناء اللحوم لدى الجزار الضحیة، ولما استحكمت الثقة . الصحف

بینھما استدعاه الزبون لذبح عجل في ملكیتھ، لكنھ تم تخدیره في سیارة األخیر من طرف شخصان، 

قط أسود مع جدي وسلبوه ما  100لیجد نفسھ مع ما یربو من عشرة أشخاص أرغموه على ذبح 

 ...یجد نفسھ في الغد في منطقة خالء بعد أن تم تخدیره للمرة الثانیةبحوزتھ، ل

عالقة الزئبق األحمر بالجن وباستخراج الكنوز فمسلم بھا لدى أھل االختصاص، إذ أن الجن أما 

المرصد على الكنز  یطلبون الزئبق األحمر من الساحر الذي یرافق مجموعة الحفر، ألنھ حسب 

  .للجن، ویساعدھم كذلك في إطالة أعمارھم ویجعلھم أقویاءزعم الساحر یعتبر غذاء 

  :أھم المستخرجات الكنزیة بالمغرب

الكنوز التي یتم الكشف علیھا بین الفینة واألخرى، فمنھا ما ھو ذو قیمة مرتفعة، ومنھا أنواع  تتعدد

  :لكن ال تكاد تخرج عن طینة ھذه المستخرجات. غیر ذي بال

رابطیة أو موحدیة، أو على شاكلة مسحوق التبر بنوعیھ، الذھب على شكل عمالت م - 1

  .األحمرواألسود

الجواھر واألحجار الكریمة بمختلف أنواعھا، وھي من أنفس الدفائن التي یسیل لھا لعاب  - 2

  . الكنزیین

وغالبا ما تكون . التماثیل التي تكون مادتھا األولیة من الذھب أو الفضة أو البرونز أو الرخام -  3

  . میة للحضارة الرومانیة، أو للممالیك األمازیغیةمنت

الكتب خصوصا المكتوبة منھا على رقع الجلد، ومنھا الكتب المقدسة للیھود والمسیحیین  - 4

المكتوبة على جلد الغزال بعنایة فائقة، حیث یتم تطویتھا لتبلغ العشرات من األمتار، ویحتفظ بھا في 

  .ومنھا المكتوبة بحروف تفناغ. بأكیاس من الحریر مطرزة بخیوط الذھ

  ...بعض األسلحة مثل البنادق والسیوف -  5

بعض المساحیق التي تستعمل ألغراض سحریة، لكن یبقى أھمھا مسحوق الزئبق، والذي یعتبر  - 6

  .في عرف الكنزیین أنفس الموجودات نظرا لثمنھ المرتفع
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  ةالكتاب المقدس التوراة اكتشف بالجنوب كدفینة  یھودی

  
  توراة في ثوب من الحریر مطرز بالذھب
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  مترا 29توراة مكتوبة على جلد الغزال طولھا 

  
  جزء من كتاب التوراة الثالث



 

2016مجلة لیكسوس ـ العدد الثامن ـ عدد دجنبر       52 
 

 

  
  كتب عن السحر لیھود سكنوا سابقا الجنوب

  
  كتاب حول السحر مع المكتشفات
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  :مخاطر البحث عن الكنوز

محفوفة بالمخاطر، مخاطر تتعدد ) ما ھو متعارف علیھاك(الكل یعلم أن مسألة البحث عن الكنوز 

فمن الناحیة األمنیة یجرم . بتعدد الجھات التي یمكن لھا أن تتدخل في سیاق البحث عن الكنز

المشرع المغربي كل ممارس لحرفة استخراج الكنوز، وإذا تم ضبطھ یعاقب بعقوبات سالبة للحریة 

ھ من مستخرجات، أما إذا وجد كنزا صدفة أثناء حفره وبغرامات ثقیلة، ویصادر كل ما عثر لدی

بالمائة من قیمة ما تم استخراجھ  10فعلیھ إشعار السلطات، و التي تكافؤه بمنحھ ..ألساسات أو بئر

  . حسب تقییمھا لھ

وتتعاظم المخاطر إذا تعلقت بعالم الجن واألرصاد، حیث غالبا ما نسمع بخبر نفي كنزیین إلى 

لشلل وعاھات مستدیمة في  اختفائھم دون ترك أثر، وكذلك تم تسجیل حاالت أماكن بعیدة، أو

ویرجع أرباب حرفة البحث عن الكنوز ھذه الحوادث إلى خطأ في قراءة العزیمة . صفوف ھؤالء

وتحدث كذلك عملیات ...أو استعمال بخور غیر مناسب أو اقتحم مجال الكنز عن جھل أو استخفاف

ر بین الباحثین عن الكنز، حیث بمجرد ظھور الخبیئة، یدب الطمع إلى الخیانة و السرقة و الغد

  .النفوس وتنجلي الدواخل، فیتم تصفیة عنصر أو اثنان لتقلیص أطراف القسمة

أما عملیات النصب واالحتیال فھذا المجال یعد مرتعا لھا، فكم من ضحیة تم التغریر بھ وسلبھ مبالغ 

سطوري بضیعتھ أو من داخل منزلھ، والوقائع أكثر من أن مالیة مھمة، بحجة تمكینھ من كنز أ

  .تحصى في ھذه النازلة

إن عملیة استخراج الكنوز خطیرة للغایة، بل ھي عملیة في منتھى التھور لما تضمره من مجازفة 

". التعزیم"و" الجداول"قد تردي كل من یقدم علیھا من دون علم مسبق ومعرفة عمیقة بعلوم 

على قواعد وضوابط، یتطلب نیلھ طقوسا وإلماما ببعض  راج الكنوز ھو علم قائمفالتعامل مع استخ

  .الكتب القدیمة وباعا طویال في عالم السحر

لكن مع ذلك فالمالحظ أن غالب الكنزیین ال خالق لھا، من طینة تعتاش من النصب واالحتیال، 

  .ىتمضي عمرھا سعیا وراء السراب، مضیعة لدینھا ودنیاھا في غیر جدو
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في المجال المغاربي خالل العصر الوسیط برمتھ وخاصة  االقتصادیةالشك أن المتتبع للوضعیة 

فتراتھ األخیرة، سیالحظ صعوبة الرصد والتوثیق، ویرجع ذلك أوال إلى أن الواقع اإلقتصادي 

ریة التي كانت تضرب ووضع القطاعات لم یسر على وتیرة واحدة بفعل التغیرات السیاسیة الدو

اإلنتاج، وتغیر بالتالي من موازین السلطة السیاسیة والتنافس على الھیمنة مما یفضي إلى خلخلة 

إضافة إلى أن المؤرخین القدامى لم یتركوا الكثیر من التفاصیل التي . القطاع اإلقتصادي عموما

  .تلقي الضوء على ھذا القطاع

العصر الوسیط وحتى خالل  یینالمؤرخین المغاربعدید من الأن   اعتباروال عجب في ذلك، على 

، مثلما كان األمر بالنسبة للفقھیات والتراجم،  االقتصادیة، لم یعنوا بالقضایا بدایة التاریخ الحدیث

تھم األنشطة الحرفیة أو التجاریة أو  اقتصادیةإذ نادرا ما یتم العثور على مؤلف یعالج جوانب 

 

 عبد الرزاق السعیدي
باحث في تاریخ المغرب 

 الوسیط والحدیث

وواقع املبادالت االقتصاديةالبنيات   
.اية العصر الوسيط:البينية باال املغاريب   

)درس يف اجيابيات التكامل(   
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اإلقتصاد  متناثرة ضمن مؤلفات لھا طابع عام، وال یأتي دور اقتصادیةت وتوجد إشارا ،الزراعیة

  .في إذكاء الصراع إلى عرضا

الباحثین المعاصرین في مجال التاریخ أداروا وجوھھم عن القضایا بعض فحتى  والغرو،

جاھدین على مواضیع ذات العالقة بالسیاسة   وانكبواوأسدلوا ستار الصمت حیالھا،  االقتصادیة

  .اإلیدیولوجیا والجوانب العسكریة، اللھم بعض األعمال التي تحصى على رؤوس األصابعو

وال ندعي قصب السبق في ھذا الموضوع وال حتى مجاراتھ بشكل مستفیض، بل نود طرح بعض 

وإصرارنا على أن  -أبعاد الصراع في ھذا المجال -اإلشكاالت ذات العالقة المباشرة بموضوعنا 

  .البعد األساسي في ھذا المخاضاإلقتصاد یشكل 

  .اإلنتاج والمبادالت التجاریة في المجال المغاربي نھایة العصر الوسیط -
یمكن بلوغ مراحل إنتاج متمیزة وسیولة المبادالت التجاریة عموما، إال بفضل  یخیل إلینا، أنھ ال

لتطور العلمي، وا االقتصادي واالنفتاحما یتاح لھا من ظروف مادیة، كاإلستقرار السیاسي 

بفعل تنوع الموارد، وتكثیر  االستھالكیةواألدوار البارزة في تنشیط الحرف وتوفیر الحاجات 

كره ذون األسواق العامة والحوانیت المتخصصة، وتسویق اإلنتاج الذي تعدد في ھذا المجال

  : كاتالي

مجال منتج ،  یعد أقدم مادة نسیجیة في البالد، وكان المجال المغاربي أول الصوف -

، وذلك نتیجة خالل العصور الوسطى ومصدر لألصواف في منطقة البحر األبیض المتوسط

  . النتشار تربیة األغنام على نطاق واسع كما أشار إلى ذلك موریس لومبارد

من أصل ھندي، أدخل إلى المغرب على ید الفاتحین العرب وانتشر فیھ بسرعة : القطن -

  . ییة والغزیرة بالمیاهفي الجھات ذات التربة الطم

كانت تمارس زراعتھ في األراضي الغربیة السقویة، وكان مجالھ الحیوي یوجد   :الكتان -

وھي مكونة من سال ومكناسة، فاس، ھذا باإلضافة إلى " المغرب"في منطقة جغرافیة مثلثة في 

  .الشمالي" األطلس المتوسط"جھات ثانویة مثل أودیة الریف الغربي و

التي أدخلت من الھند إلى المجال بعد الفتح اإلسالمي، وھي تحتاج إلى  النیلةو الحناءلى إضافة إ 

الحرارة والسقي، لھذا فإن موطنھا كان یوجد في سوس والواجھات الصحراویة على إمتداد ھذا 

، "صنعاء الحلل الحسان"المجال، ولیس من الغریب أن یصف ابن الخطیب مدینة سبة بكونھا 
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خلف ) سوق األثواب(توفر على سوق خاص بمحالت النساجین وعلى قیساریة حیث كانت ت

  .الجامع األعظم

ألنھا تشكل مجاال حیویا للعدید " بلد األغنام"أما المنطقة الغربیة للمغرب األوسط  فكانت تعرف بـ 

وجدة من القبائل الرعاة الذین ینتقلون بقطعان غنمھم بین الشمال والجنوب، ویتخذون من تلمسان و

بدون منازع، " عاصمة النسیج"أما فاس خالل نھایة العصر الوسیط فكانت . سوقا لبیع األصواف

معمل متخصص في إنتاج  وھو الطراز إضافة إلى أن السالطین المرینیین أحدثوا بھا، دار

  .المنسوجات والخیام والمالبس

كان  "ریغة"أن سوق  سيونفس الشیئ یقال في حق أغمات والقیروان وغیرھا، فقد ذكر اإلدری

یباع فیھا ویشترى وتقضى منھا الحوائج، وكذلك الشأن بالنسبة لحصن تاكالت وسوسة منذ القرن 

العاشر میالدي، والالفت للنظر أن جل ھذه األسواق على امتداد المجال كانت جد / الرابع الھجري

وكتامة ومغراوة  ، بل وحملت أسماء بعض القبائل المشرفة علیھا كسوق ھوارةجدامنظمة 

، وما رافق ذلك من تخصیص فنادق أو خانات ..وصفاقس والبصرة وطرابلس، وسوق الیھود

  .على امتداد المجال المغاربي  لخدمة تجار السلع، وخاصة في الحواضر الكبرى

الغارات بفعل  التجارة تضررتأن  نستشف -یبدوعلى ما  - من خالل النصوص المتوفرةو 

المریني  بعض المصادر،أن األمیر وفي ھذا الصدد تذكر .على ھذا المجال التي كانت والحروب

أبا بكر نزل بعسكره بجبل زرھون، وقد دعا أھل مكناسة إلى مبایعة األمیر أبي زكریاء  بن  أبي 

بل حاصرالمدینة  وضیق على أسواقھا بمنع " تونس"  حفص، وكان یومئذ صاحب إفریقیة

  .المرافق وتردید  الغارات

عن جبایة  ن الدالئل على التدھور الذي عرفتھ التجارة في ھذه المرحلة، ما یذكره ابن غازيوم

فعند ما یتحدث عن جبایتھا في عصرالموحدین، یشید بقوتھا وازدیاد قدرتھا، . العدید من المدن

" حدینثم تفاقم األمرعند قیام بني مرین على المو" لكن حین یصل إلى الفترة اإلنتقالیة ھاتھ یقول 

وھي عبارة صریحة  توضح مدى  التدھور االقتصادي الذي عرفتھ الدولة الموحدیة المغاربیة في 

  .مراحلھا األخیرة

واالقتصاد عموما ولعل مایؤكد حجم الفوضى السیاسیة وتأثیرھا المباشرعلى العملیات التجاریة 

خر العصر الموحدي ھو ما ذكره أحد المؤرخین، أن سكان إحدى المدن، وھي مكناسة في أوا

أصبحوا یؤدون  إتاوة لبني حمامة، وھي ضریبة ابتلوا بھا دون مبرر، وعندما وصل  األمیر 
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المریني عثمان بن عبد الحق إلى مكناسة، ألزمھم أداء أموال معلومة یؤدونھا  في كل سنة، على 

  .القبائل أن یؤمن بالدھم  ویرفع  عنھم  الغارات، ویدفع عنھم أذى من  كان یؤذیھم من

بید  أن  ھذه الوضعیة  لم  تستمر طویال، فما أن صلب عود الدولة المرینیة وتأصلت جدورھا في 

الحكم والسلطة  داخلیا  وجنحت للسلم السیاسي مع باقي مكونات ھذا المجال على المستوى 

ازدھار الخارجي، حتى بدأت فترة من االستقرارالسیاسي، ومن الطبیعي أن یفرز ھذا اإلستقرار 

  .على الصعید اإلقتصادي بما في  ذلك  التجارة

وقد ساھم في ھذا االزدھار، السیاسة اإلصالحیة التي نھجھا المرینیون  األقویاء،  من  أمثال أبي 

 الحسن وأبي عنان، فالمصادر تذكر أن األول أسقط كل الضرائب  الالشرعیة من مكوس وقباالت

  .ادیةوغیرھا بغیة تنشیط العملیة االقتص

كما ألغى  ضریبة  كانت  تفرض  سابقا  على التجار المتجولین، وبالمثل أزال عن الرعیة  

سوى على الضرائب  يطاقتھم الشرائیة، ولم یبق والرفع من ضرائب أخرى ساھمت في إغناء

  .الشرعیة

ذ عقد أبو وال  تعوزنا األدلة عما قام  بھ السالطین المرینیون، من تشجیع للمبادالت  الخارجیة إ

معاھدة  سیاسیة تجاریة  في قلب تلمسان وكذلك مع  وفد میورقة، كما عقد  ،/ھـ739الحسن سنة 

أبو عنان معاھدات  صلح مع البرتغال، وبعض اإلمارات  النصرانیة في شمال إسبانیا، إال أن 

مغرب بال وبني عبد الواد دولة المرینیة بالمغرب األقصى،الصراع الذي ظل مشتعال  بین ال

، على المستوى الدولي المغاربي وعلى وضعیة المجال أضر سلبا على ھذه  التجارة األوسط

  .وخاصة في عالقتھ مع الضفة الشمالیة للبحر األبیض المتوسط

أن اإلنتاج المعدني ظل حاضرا بقوة خالل المرحلة المدروسة، ودلیلنا في ذلك أن الملح  یبدوو

مناجمھ، وكان  انعدمتمصدرة إلى السودان الغربي حیث المعدني كان من أھم البضائع ال

إضافة إلى معدن ، والتة  –یستخرج تحدیدا من تغارى الواقعة على الطریق التجاري سجلماسة 

  .النحاس والذي تحدث عنھ العمري خالل القرن الرابع عشر

لمجففة والخیول، ھذا ویمكن أن نضیف إلى كل ما ذكرناه، المنتوجات الفالحیة كالقمح والفواكھ ا

التي كان یتم تصدیرھا من المجال المغاربي إلى السودان الغربي، مع التأكید على التوازن في 

الوساطة، وخاصة إلى حدود  اقتصادالوجود التجاري بین كل دول ھذا المجال في إطار تنشیط 

انت أھم مركز مثال والتي ك "والتة"، والدلیل على ذلك أن مدینة )م(منتصف القرن الرابع عشر

ذوي األموال من كل قبیلة ومن كل بالد، من "قوافلي في شمال السودان الغربي، كان یقیم فیھا 
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 ،"المغرب األقصى"ودرعة وفاس وسوس" المغرب األوسط"أھل مصر  وفزان وغدامس وتوات 

لي، والتي انتظمت في اطار طرق تجاریة متكاملة اعتبرت شریان حیاة المجتمع المغاربي بشكل ك

بل اعتبرت أساس تنظیم المجال وإعادة تنظیمھ باستمرار،بما یوافق مصالح القوى الحاكمة، وقد 

أنتجت أھمیة الطرق في التاریخ المغاربي صراعا سیاسیا واجتماعیا صارخا، وخاصة في مراحل 

   .األزمات السیاسیة التي مرت بھا األنظمة الحاكمة، وصامتا على امتداد المجال سلما وحربا

ویبدو أن ھذه الخطوط العریضة للبحث والتأمل، أتاحت لنا إمكان التنقیب على بعض الخصائص 

المشتركة بین أطراف المجال المغاربي، والذي سیتعرض بدوره إلى العدید من التعقیدات 

 .والمشاكل الذاتیة والموضوعیة

  الھوامش
، ترجمة برھان غیلون، ط "االجتماعیة للرأسمالیة المحیطةدراسة في التشكیالت  :التطور الالمتكافئ": أنظر سمیر أمین

  . 1985، بیروت، دار الطلیعة 4

وخاصة الجزء الثاني تحت عنوان في نمط اإلنتاج الكولونیالي، دار الفارابي " مقدمات نظریة": وكذلك مھدي عامل

  .1986، 5بیروت، ط 

-Driss Ben Ali : « Le Maroc précapitaliste (Formation économique et sociale) société 

marocaine des éditeurs réunis –Rabat- 1983.  
" الوسیط التكامل اإلقتصادي والمبادالت التجاریة بین المدن المغاربیة خالل العصر:" للمزید من التفصیل راجع، فاطمة بلھواري -  1

 .2010، 11منشورات الزمن ،ع
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II -ل المقاومة إلى البوادي وإنشاء جیش التحریر وردود الفعل الفرنسیةانتقا.  

كانت سلطات الحمایة تعتقد أن المقاومة ولیدة المدینة ، وأن البادیة ظلت مخلصة البن عرفة 

، لكن سرعان ما تھشمت ھذه الثنائیة أمام صخرة الواقع، )الكالوي مثال(وحلفائھ من االقطاعیین 

–فرنسیون وعمالئھم ، وأضحت البادیة ھي األخرى  / مغاربة: ن نوع آخر وحلت محلھا ثنائیة م

وكانت ذكرى نفي . 1955مرتعا خصبا ألعمال المقاومة ، خصوصا مع سنة - إلى جانب المدینة

السلطان تشكل محطة وطنیة لتصعید عملیات المواجھة مع المستعمر حیث كان قاطنوا المناطق 

قواعد أمامیة للتعبیر، وبطریقة عنیفة،   عن یأس السكان من  القرویة یتخذون من بعض المراكز

  .18مخططات االستعمار

  

                                                             
. 475- 474:س، ص.روم الندو، م- 18  

 

 خالد أوعسو
باحث في تاریخ المغرب 

 المعاصر

 فداءبني حركة ال:املغرب املعاصر 
  اجلزء الثاين ـ .ليبان  وتوافقات إكس
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  أھم عملیات المقاومة بالبوادي-1

لقد عرفت المدینتین انتفاضة شعبیة مع حلول الذكرى الثانیة  لنفي  :أحداث خنیفرة وخریبكة- أ

ف إلى تردید الھتافات محمد الخامس ، حیث سیعمد المتظاھرون الذین بلغ عددھم عشرات اآلال

  .المطالبة باالستقالل

لم تتمكن القوات الفرنسیة المرابطة  1955غشت  18فبمدینة خنیفرة التي عرفت االنتفاضة یوم 

في "  المتورطین"بالمنطقة من السیطرة على الموقف إال لبعض الوقت ، حیث سیتم إعدام بعض 

. رین الذین أتوا من مختلف مناطق األطلس األحداث في الغد، الشيء الذي زاد من غضب المتظاھ

وقد تم تعزیز القوات الفرنسیة بالمنطقة بعدة فیالق من القوات البریة والمظلیین، فكانت الحصیلة 

  .19مغربیا ، باإلضافة إلى جرح شرطیین 12من المظلیین الفرنسیین و  3النھائیة مقتل 

األسبوعي في اتجاه المدینة األوربیة، فإن وبمدینة خریبكة التي بدأت بھا االنتفاضة من السوق 

، بعدما تم تخریب منشآت تابعة للمكتب 1955غشت  21الوضع استمر في الغلیان إلى غایة 

، وقد خلفت األحداث عدة قتلى في صفوف الفرنسیین )إحراق مستودع الخشب( الشریف للفوسفاط 

ع حلول الثانیة عشرة والنصف والمغاربة على حد سواء، ولم یتم السیطرة على الوضع إال م

  .20مساء

لقد تكرر المشھد نفسھ الذي حدث بكل من خنیفرة وخریبكة بمنطقة ایت : أحداث آیت عمار- ب 

عمار، حیث قام المتظاھرون الذین أتوا من البادیة بھجوم على منجم الحدید بالمنطقة وكانت 

  .21قتیال 13الحصیلة المؤقتة لھذه األحداث ، بعد تدخل القوات الفرنسیة 

انطلقت أحداث واد زم في ظرف داخلي تمیز بتصاعد المد الوطني، والذي أخذ  :أحداث واد زم-ج 

یعبر عن نفسھ بمختلف األشكال االحتجاجیة، ھكذا ستقوم القبائل المجاورة لواد زم كالسماعلة وبني 

ارع المستعمرین، بتنظیم زحف جماعي على المدینة بعدما قاموا في طریقھم بتخریب مز...خیران 

وبمجرد وصولھم للمدینة انظم إلیھم ساكنة واد زم في جو حماسي ، حیث أخذوا یرددون شعارات 

المطالبة باالستقالل لتزداد حدة التوتر بالمدینة بعد قیام العدد الضئیل من الجیش المتواجد بالمدینة 

ن، كما سیتم قتل عدد كبیر بالتصدي للمتظاھرین ، حیث سیتم إضرام النار في ممتلكات المعمری

، كما تم الھجوم على "كاریول"منھم داخل الحي األوربي من بینھم مساعد المراقب المدني 

                                                             
19 -Pierre july, une république pour un Roi, les grandes études contemporaines, Fayard, 1974, p : 167-168.  
20 - le petit Marocain 22 Aout 1955. 
21 Le Petit Marocain, 21 Aout 1955. 
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ال یتعدى (ولما كان عدد القوات ضئیال . 22"فیسباشیر"المستشفى الرئیسي ، حیث قتل  الطبیب 

ألفا ، عملت  16ددھم ، بالمقارنة مع عدد المتظاھرین الذین فاق ع)بین الدرك والمخازنیة 206

فرنسا على استقدام قوات إضافیة من فاس ومن المناطق القریبة قصد السیطرة على الوضع ، وقد 

 49قتیال من بینھم  60، لتكون الحصیلة النھائیة  23ظلت اإلمدادات تصل إلى غایة التاسعة لیال 

من واد زم والنواحي ، غشت بكل  22- 21- 20وقد استمر الوضع في الغلیان طیلة أیام . 24اوربیا

  .25حیث ستعرف قصبة تادلة مقتل ثالثة صحفیین 

لقد كان لحوادث واد زم وخنیفرة تأثیر كبیر على الطرفین المغربي والفرنسي، خاصة وأن 

في تعقیبھ على ما وقع " إدغار فور"األحداث صادفت انطالق مفاوضات إیكس لیبان، حیث صرح 

لمغرب وفرنسا یوم محنة كبیرة بمدینة خنیفرة وواد زم خاصة، غشت بالنسبة ل 20لقد كان یوم :" 

انتفاضة " وحشیة"كما ركزت الصحف الفرنسیة على . 26"حیث تمت عملیات من الرعب والھمجیة

لقد كانت معارك واد زم بحق معارك طاحنة خلفت عددا : " واد زم ووصفتھا بالمعارك الحقیقیة 

" ي ، فقد عبر باسم حزب االستقالل عن أسفھ عن األحداث أما محمد الیزید.   27"ثقیال من القتلى

 .28"بتغلیب الحكمة على الغضب"، وناشد " التي أضرت بالصداقة الفرنسیة المغربیة

لقد ساھمت البوادي المغربیة شأنھا شأن المدن في حركة الفداء  :حصیلة حركة الفداء بالبوادي -د

 1955إلى غایة ( ا یخص عملیات المقاومة التي عمت المغرب، وإن تأخرت عنھا نسبیا فیم

، إال أنھا تمیزت بالعنف والحدة ، ونظرا لتضارب األرقام حول ھذه الحوادث، فإنھ )عملیا

یستعصي القیام بإحصاء دقیق لعدد الضحایا ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن ھذه الحوادث 

ن ، مما یصعب معھ ضبط ، أي مع انطالق مباحثات إیكس لیبا1955عرفت حدتھا مع غشت 

األرقام الحقیقیة لھذه الحوادث لكون كل طرف كان یقدم رقما معینا قصد التأثیر على المفاوضات 

وكمثال على ذلك نشیر إلى أن االحصائیات الفرنسیة في تناولھا لألحداث . وتعزیز موقفھ السیاسي

در حزب االستقالل قتیل ، بینما مصا 700تتحدث عن  1955التي عرفھا المغرب في غشت 

قد تحدث ھو اآلخر عن " میكل مرتین"وھنا البد من اإلشارة إلى أن . 29تتحدث عن آالف القتلى 

قتیل ، وأعلنت حالة الحرب  1400انتھت الذكرى الثانیة لنفي الملك بقرابة "حصیلة األحداث بقولھ 
                                                             
22 - Pierre July, op.cit,p :171,   Aussi           1996  غشت20االتحاد االشتراكي  
23 C . A. Julien , OP. Cit, P : 434-435. 
24 -Ibid, P : 4334 . 
25 -Ibidem 
26 -le Petit Marocain 21 aout 1955. 
27 - Le Monde 23 Aout 1955. 
28 -Le Monde 9 septembre 1955. 
29 - C .A Julien, op.cit, p :435.  
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یجة عملیة اغتیال، ولم یكن ومات ریمون دیفال قائد جیوش االحتالل الفرنسي نت...في الدارالبیضاء

  .30من االحتیاطیین 60.000جندي كافیا وتم استدعاء  140.000

انطالقا من األحداث التي تمت اإلشارة إلیھا نستشف ان حركة الفداء بالبوادي قد حصدت من 

والمغاربة على حد سواء، ) الفرنسیین خاصة(ورائھا مئات القتلى والجرحى في صفوف األوربیین 

  .ة ألعمال النھب والتخریب ، ومھدت الطریق بذلك النطالق عملیات جیش التحریرباإلضاف

  :إنشاء جیش التحریر-2

، واستمرت ھذه 1953بدأت التنظیمات السریة لتكوین جیش التحریر من أبناء البادیة منذ سنة  

ى ، إل"محمد بن عمر بویفادن"التنظیمات في تعیین مؤسسي ومسیري فرق ھذا الجیش بواسطة 

ثم بدأت بعد ذلك أولى خطوات التنسیق مع المقاومة الجزائریة .31جانب مجموعة من المقاومین

، نص میثاقھا على تكوین مراكز سریة "لجنة التأسیس لجیش تحریر المغرب العربي"بمیالد 

، وقد استفاد جیش التحریر كثیرا من 32للتدریب بالمغرب الشرقي وعلى كیفیة توزیع السالح

من قدماء المحاربین في صفوف الجیش الفرنسي إبان الحرب العالمیة الثانیة، حیث  انضمام عدد

وقد ساھم الدعم العسكري . استثمر تكوینھم وخبرتھم ومعرفتھم الجیدة بتسییر العملیات العسكریة

وكان من المفروض . 33في بناء نواة صلبة لھذا التنظیم) خاصة مصر(والفني لدول الشرق األوسط 

جیش التحریر المغربي بأولى العملیات مباشرة بعد اندالع الثورة الجزائریة ، إال أن أمر ان یقوم 

، وفرار  34انكشاف تنظیما ت جیش التحریر للسلطات الفرنسیة وإلقاء القبض على بعض العناصر

 2البعض اآلخر إلى مناطق الصحراء حال دون انطالق عملیات جیش التحریر  إلى غایة 

  .35 1955اكتوبر

لقد كان اكتشاف تنظیمات جیش التحریر ضربة قویة للسلطات الفرنسیة التي وجدت نفسھا أمام 

إلى فتح مفاوضات -بعد أن تظافرت عوامل أخرى داخلیة وخارجیة –األمر الواقع ، حیث ستسارع 

  .مع الحركة الوطنیة المغربیة

  

  

  
                                                             

196:، ص1،1988، ترجمة عبد العزیز الودیي، منشورات التل ،الرباط ،ط1956-1860میكل مرتین، االستعمار اإلسباني في المغرب- 30  
.270:س، ص.الصنھاجي، م- 31  
.160-159:نفسھ،ص- 32  
.138:س،ص.االصنھاجي،م:انظر. ر إلى الدور الذي قام بھ بوضیاف أحد رموز المقاومة الجزائریة في جلب األسلحة من مصروھنا نشی - 33  
.270:كما حدث للشھید العربي بلمھیدي، انظر الصنھاجي، ص- 34  
.273-270: الصنھاجي، ص- 35  
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  :ردود الفعل الفرنسیة-3

بمحاولة فرنسا اجتثاث المقاومة  1955و1953بین سنتي لقد تمیزت الوضعیة الداخلیة بالمغرب 

المسلحة باالعتماد على أجھزتھا األمنیة ، وأمام فشل ھذه المحاوالت سیعمد ثلة من االستعماریین 

  .على تنظیم شبكات إرھابیة للتنكیل بالوطنیین ومساندیھم من الفرنسیین

لمقاومة بأعمال القمع واالعتقاالت تصدت فرنسا لتصاعد عملیات ا :عملیات القمع البولیسي- أ

، ھكذا عززت حضورھا  36المصاحبة بالتعذیب والمحاكمات الصوریة ، بل حتى االختطافات 

باستقدام قوات إضافیة من فرنسا والھند الصینیة والمستعمرات اإلفریقیة ، كما عملت على تنظیم 

، حیث كانت 37اومة الوطنیةأجھزة األمن خصوصا بالمدن الكبرى لتكون أكثر فعالیة ضد المق

اعتقاالت المشتبھ فیھم یومیة ، كذلك فإن عملیات التفتیش في األحیاء كانت أكثر حدة بعد كل عملیة 

فدائیة ، وكان یساق المعتقلون إلى مراكز البولیس لتمارس علیھم مختلف أشكال التعذیب تصل 

لقى حتفھ بمراكش نتیجة التعذیب ، حیث سی1954حتى الموت، مثلما وقع لعلي السباعي في أكتوبر 

الوحشي داخل مخافر الشرطة ، وكان قد اتھم بتوزیع منشورات معارضة لفرنسا ، أیضا ما وقع 

.  38أحد دعاة االستعمار بالمغرب" إیرو"للمقاوم ادریس بن قدور الحریزي المتھم باغتیال الدكتور

شروط الحیاة ، مما كان ینتج عنھ  وقد كان المعتقلون یكدسون في حجرات ضیقة تنعدم فیھا أبسط

اواخر (حاالت من االختناق تتزاید نسبتھا مع فصل الصیف مثل ما وقع لمعتقلي أحداث وجدة 

، أیضا ما وقع بالسجن المدني 39شخصا حتفھم نتیجة االختناق 14، حیث سیلقى )1953غشت 

نابل المسیلة للدموع في بالبیضاء ، حیث سیختنق مجموعة من المقاومین بعد أن ألقت الشرطة الق

حجرات السجناء لمواجھة حركة اإلضراب عن الطعام التي كانوا یقومون بھا لتحسین ظروف 

  .40اعتقالھم

باإلضافة إلى أعمال القمع واالعتقال التعسفي أقدمت سلطات االستعمار على طبخ مجموعة من 

كلھ أشبھ "لمغرب أضحى المحاكمات بھدف تجریم أي عمل یستھدف الوجود الفرنسي لدرجة أن ا

، ھكذا تم تقدیم مجموعة من الفدائیین للمحاكم 41" ما یكون بمجموعة من معسكرات السجون

التي فتحت أبوابھا لمحاكمة  - بعدما كان األمر سابقا یتعلق بمحاكم الباشا والقواد -العسكریة 
                                                             

.123-116:ایضا 97- 83: س، ص.الوردیغي، م - 36  
.84:نفسھ،ص- 37  
.118-117:نفسھ،ص- 38  

39 -Jean Charles Le Grand, justice patrie de de l’homme défenses  devant les tribunaux  militaire du protectorat 
1953-1955, Rabat, Presse d’inframar 1960, p : 219. 

.121: الوردیغي، ص- 40  
عائدة سلیمان عارف و عبد الھادي بوطالب، بیروت،مؤسسة فرانكلین دوغالس أشفورد، التطورات السیاسیة في المملكة المغربیة، ترجمة  -

.107-106:، ص1963للطباعة  41  
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اما قاسیة وصلت ، حیث أصدرت أحك 42الوطنیین بتھمة المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي

- فاس–في كثیر منھا حتى اإلعدام ، وكمثال على ذلك المحاكمات العسكریة الشھیرة للدار البیضاء 

والتي توبع فیھا جماعات من المقاومین المغاربة صدر على أغلبھم الحكم ....الرباط- وجدة- مراكش

  .43باإلعدام

العتقاالت والمحاكمات القاسیة، تمثل كما نھجت فرنسا أسلوبا جدیدا، بموازاة مع عملیات القمع وا

في اختطاف مجموعة من الوطنیین لبث الخوف في صفوف المقاومة بھدف الحد من العملیات 

  . 44الفدائیة التي كان یقوم بھا المغاربة 

كما لجأت السلطات االستعماریة إلى نھج أسلوب النفي للحد من تصاعد أعمال المقاومة كما وقع 

  .45رطاسي وعمرو الوكوتيبالنسبة لقدور الو

–ورغم كل ھذه األسالیب ، فإن المقاومة استأنفت نشاطھا ووسعتھ، مما دفع ببعض االستعماریین 

إلى تنظیم خالیا إرھابیة كمحاولة  –أمام فشل كل المحاوالت الرامیة إلى وقف العملیات الفدائیة 

  .مغاربة أو الفرنسیینللقضاء على المقاومة عن طریق ضرب المتعاطفین معھا سواء من ال

كانت تتشكل قاعدتھ الجماھیریة من بعض السكان األوربیین ، وكان یجد  :إرھاب المستوطنین- ب

لذلك تمكن من التنظیم،  - بل مشاركة فعلیة–حمایة من طرف السلطات االستعماریة ورجال األمن 

  .بل توجیھ الضربات دون رادع

، وقد كانت ھناك 46"مرسیل مرسیي"ة الكولونیلبشخصی" اإلرھاب األوربي"وقد ارتبط بدایة 

طلیعة اإلیدیولوجیات "و منظمة " ODATالدفاع ضد اإلرھاب"منظمتان لإلرھاب ھما منظمة 

التي وجدت في مجموعة من الحركات التي أخذت تتبلور كجماعات للضغط " AGIRالجمھوریة

الطائفة المھددة في وجودھا  "ن فقد تكونت جماعة للدفاع ع. على السیاسة الفرنسیة المال واألطر

یرأسھا " االتحاد المغربي"ثم تأسست مجموعة أخرى تسمى " كوس"تحت رئاسة الدكتور" وعملھا

، فتولد منھما "إیرو"واندمجت الجماعتان مع الجماعة التي كان یرأسھا الدكتور" جاك فاییس"

، وھو یھدف إلى  47ئیسھر" كوس"، وأصبح الدكتور "االتحاد من أجل الوجود الفرنسي"جمیعا 

الدفاع عن المصالح االستعماریة لألوربیین بالمغرب، وكان یحظى بدعم خاص من األجھزة 

                                                             
.633: ، ص1987، مطبعة الرسالة، الرباط2عبد الكریم غالب، تاریخ الحركة الوطنیة بالمغرب، ج  - 42  
.636-634:غالب،ص:انظر".بتاي" و" كرانش لو.ج"وقد عرفت ھذه المحاكمات مساندة بعض الفرنسیین كالمحامي.96-95:الوردیغي،ص - 43  

C .A.Julien, op.cio,P :347 :                                                            أیضا.                            86:الوردیغي، ص-  44  
.86:الوردیغي،ص- 45  
.655:س،ص.عبد الكریم غالب،م- 46  

47 -Grandval Gilbert, ma mission au Maroc, Paris, Plon 1956, P :69. 
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وقد اندمجت  بعد . 48األمنیة والعسكریة التي كانت بمثابة المحرك الفعلي لكل العملیات اإلرھابیة

ریقیا الشمالیة ضد لجنة إف"ذلك ھاتھ الجماعة مع مثیالتھا في كل من الجزائر وتونس فأعطت 

، واتخذت صبغة شبھ دولیة خاصة وأنھا تضم عددا من اإلیطالیین واإلسبان ، وقد كان "اإلرھاب

" الجینرال كونیج" و " بونیفاس"و " كإمیل روش"أصحاب المصالح واإلداریون والعسكریون 

 .49یشكلون القاعدة البشریة لھاتھ التنظیمات

في الوقت الذي اشتد فیھ نشاط اللیبرالیین الفرنسیین " ضاداإلرھاب الم"وقد ازداد نشاط حركة 

والوطنیین المغاربة، وكان أنصارھا یستعملون القنابل والرصاص في عدد من عملیاتھم التي كانت 

و ) 1954یولیوز  30في "(عمر السالوي"عادة تستھدف شخصیات بارزة كاغتیال المحامي 

، ایضا الدكتور )1954اكتوبر  29في " (كوران"م ث) 1954اكتوبر  11یوم " (انطوان مازیال"

الذي كان صدیقا ) 1955ینایر 2في "(الطاھر السبتي"، وبعد ذلك التاجر "عبد الرحمان السبتي"

یوم "(جاك لومیكر دوبروي"، لكن أخطر عمل قاموا بھ ھو اغتیال "ناطاف"و " لومیكر"لكل من 

لفرنسیین، وكان یعبر عن موقفھ في جریدة  وقد كان من انشط اللیبرالیین ا) 1955یونیو  12

Maroc presse    ، التي كانت تفضح اإلرھابیین وتدافع عن براءة أقلیة من األوربیین اللیبرالیین

  .50مما عرضھا في أغلب األحیان للحجز

وقد ھز ھذا االغتیال فرنسا كلھا وكون حدثا أساسیا في تطور السیاسة الفرنسیة بالمغرب، مما دفع 

لیفتح تحقیقا " ویبو"إلرسال مدیر إدارة التراب الوطني " إدغار فور"یس الوزراء  الفرنسي برئ

، وكان متعاطفا مع اللیبرالیین "الكوست"حول ھذه القضیة ، لتكون النتیجة إقالة المقیم العام 

واثناء مغادرة . 1955یونیو  20في " جیلبرت كراندفال" الفرنسیین وتعویضھ باللیبرالي 

إنني أتأسف على "....."الفرنسیة-الصداقات المغربیة"للمغرب كتب ما یلي إلى جمعیة " وستالك"

إعفائي من مھمتي في الوقت الذي قررت فیھ باریس أن تعطي حریة التصرف لممثلیھا، ھذا الشيء 

  .51"الذي كان مرفوضا فیما مضى

لموظفین الفرنسیین ونجح في لمھامھ عمل على إقصاء الكثیر من كبار ا" كراندفال"أثناء مباشرة 

إلقاء القبض على بعض اإلرھابیین الفرنسیین في األسبوع األول من وصولھ للرباط ، وكان أكثر 

                                                             
48 -Ibid, P : 70. 

.107:س،ص.دوغالس أشفورد،م: أیضا. 668-656:س، ص.غالب، م - 49  
50 - La vigie Marocaine, 7 Janvier 1955.                    ایضا                      : . 662: غالب، ص                                   
51 -Nataf Félix, L’indépendance du Maroc ( Témoignage d’action) 1950-1956 ,Paris, Plon 1975, P :164. 
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وحاول أن یضع الشرطة " الوجود الفرنسي"ھؤالء من رجال األمن، كما قام بطرد رئیس حركة 

  .52تحت رقابتھ

الستعماریة ، وقد زاد انفجار قنبلة سخط األوساط ا" كراندفال"وبسبب ھاتھ اإلجراءات واجھ 

، إلى زیادة 53فرنسیین  5والذي أودى بحیاة ) 1955یولیوز14(بمرس السلطان بالدار البیضاء 

معارضة سیاسة المقیم العام الجدید، حیث سیعترض سبیلھ جموع من المستوطنین أثناء حضوره 

بصقوا في "یارة في اتجاه سیارتھ وبعد خروجھ من الس. للصالة على ضحایا القنبلة من الفرنسیین 

یولیوز قامت منظمات المستوطنین 14، وبعد أحداث 54..."خائن وسفاح: وجھھ وأطلقوا علیھ أسماء

المعروف بكراندفال شریك المجرم ... أن الیھودي المارق"بتوزیع مناشیر تحمل عبارات  

س من قبل، ولقد أذقتموھما المعروف باسم مندیس فرانس ، جاءا لیبیعا المغرب كما باعا تون...

إننا ندعوكم لالستعداد كي تستجیبوا ألول نداء . مرارة القوى التي ال تغلب لشعب جرحت كبریاؤه 

لتحریر وطننا الثاني بالقوة  إذا دعت الحاجة ، سیضطر بعض أولئك المسؤولین لدفع ثمن إجرامھم 

  .55"حاال

اریین ، تجلى ذلك في عدم توفیر أدنى شروط لقد أظھرت ھذه األحداث تواطؤ البولیس مع االستعم

الحمایة لموكب كراندفال أثناء تشییع جنازة ضحایا مرس السلطان ، وھو ما حدا بصحف باریس 

إلى اإلعالن صراحة عن اشتراك البولیس واالستعماریین في جرائم القتل ضد الفرنسیین 

  .56األحرار

المقاومة الوطنیة وضد المنحى الجدید الذي  رد فعل ضد نجاخ" حركة اإلرھاب المضاد"لقد كانت 

للمشكل  –ولو ظرفي –بدأت تأخذه القضیة لمغربیة حیث بدأت تلوح في األفق بوادر حل سیاسي 

المغربي ، فكان ھذا االتجاه العام الذي بدأت تأخذه القضیة المغربیة من شأنھ أن یذكي حقد الفئات 

ة مع العجز في الوقف الجزئي لنشاط المقاومة المعارضة ألي تغییر في وضعیة المغرب،  خاص

الوطنیة ، التي بدأت تأخذ اشكاال تنظیمیة أرقى وأصبحت تجلب تعاطف وتضامن مجموعة من 

  . البلدان والمنظمات الدولیة

  

                                                             
.109: س، ص.دوغالس أشفورد، م - 52  
.690:س،ص.غالب،م - 53  

54 -Le Monde 19 Juillet 1955. :                                               أیضا                            690: صس،.غالب،م   
55 - Le Monde 19 Juillet 1955. 

.109:س،ص.دوغالس أشفورد، م - 56  
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  :مقدمة عامة

یزخر الجنوب المغربي بمقومات حضاریة وتراثیة، تتجسد في غنى األرشیف الشفھي 

لي، الذي ظل حبیس الرواة وشیوخ القبائل في المجاالت الھامشیة، وتأتي أھمیة استحضار المح

إلظھار كل جانب مسكوت عنھ في الذاكرة المحلیة لإلنسان، نظرا لدورھا األرشیف الشفھي، 

الفعال في إعادة االعتبار لمكون التراث الالمادي في شتى أشكالھ التعبیریة واألدبیة والفنیة، وكذلك 

من أجل االنتقال بھ من  ،خیا أصیال لكتابة التاریخ المحليلكون األرشیف الشفھي مصدرا تاری

   . المقاربة التداولیة العاطفیة إلى المقاربة العلمیة الرصینة

وظل استخدام التراث الشفھي حبیس الثقافة الشعبیة، ومازال استثمار مواده في البحث 

المنھجیة واالبستمولوجیة، على خالف المدارس األمریكیة  العلمي، تعترضھ الكثیر من الصعوبات

  .والفرنسیة التي قطعت أشواطا في توظیف األرشیف الشفھي في شتى العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 

 محمد أبیھي
باحث في تاریخ المغرب 

 المعاصر

تاريخ اجلنوب املغريب و تثمني األرشيف 
املفهوم واملنهجيف قضايا  راءةق:الشفهي  
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إثارة األھمیة العلمیة لألرشیف الشفھي في  قالارتأیت من ھذا الم من خالل ما سبق،

قال بھ من المقاربة التداولیة العاطفیة إلى المقاربة العلمیة االنتو  الدراسات التاریخیة واالجتماعیة،

الرصینة، ووضع إطار منھجي عام حول الشروط العلمیة الستثمار األرشیف الشفھي لتاریخ 

الجنوب المغربي، للوصول إلى خلق قاعدة بیانات معلوماتیة لألرصدة الشفھیة وتصنیفھا حسب 

األرشیف الشفھي  یمكن اعتبار ھلا ھو مفھوم التاریخ الشفھي؟ م. الحقول المعرفیة للعلوم اإلنسانیة

أین تكمن أھمیة  ؟ وكیف یمكن أن ترقى الذاكرة الشفھیة إلى تاریخ موضوعي؟مصدرا تاریخیا

التاریخ الشفھي في دراسة تاریخ الجنوب المغربي؟ وما ھي األسس المنھجیة الكفیلة لتثمینھ في 

  الدراسات التاریخیة المعاصرة؟

  مفھوم التاریخ الشفھيلمقاربات نظریة .1ـ

 :مفھوم التاریخ الشفھي.أ ـ

یقصد بالتاریخ الشفوي تسجیل وتدوین المعلومات التاریخیة وتدوینھا، ویتم الحصول علیھا 

من خالل مقابلة شاھد عیان أو معاصر ألحداث تاریخیة، وذلك بمراعاة البعد الموضوعاتي في 

لى في مخلفات اإلنسان من المأثورات الشفاھیة من قصائد شعریة تجیوتدوین الروایة الشفویة، 

محلیة متوارثة، وروایات العیان الذین عاشوا األحداث أو سمعوا عن تفاصیل الحدث 

فھي عملیة إعادة عناصر أحداث  المحلیة، التاریخي،وبما أن مصدر الروایة الشفویة ھو الذاكرة

   57.الماضي وتنقیحھا منھجیا

 العروي أن المرویات مكونة من مفردات وتراكیب لغویة، وأن الشفوي یرتبط  یذكر عبد اهللا

یرجع االھتمام بالتاریخ الشفھي إلى مرحلة ما   58.بفترة معینة من الزمن وبظاھرة مالزمة لإلنسان

بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث تبنت جامعة كولومبیا مشروعا لتوثیق الذاكرة الشفھیة الذي یرمي 

التاریخ الشفھي في )Joutard(یعرف وجمع وتصنیف األرشیف الشفھي للشخصیات األمریكیة،  إلى

كونھ بحث المؤرخ في المروي بكیفیة منظمة،انھ مفھوم مقتبس عن الباحثین األمریكیین اللذین 

حیث اتجھت الجامعات  59كانوا سباقین إلعادة االعتبار للنص الشفھي كمصدر تاریخي أصیل،

لى دعم مشاریع بحتیة متعلقة بجمع األرصدة الشفھیة للمدن من خالل استجواب المسنین األمریكیة إ

                                                             
فانسینا یان،المأثورات الشفاھیة،دراسة في المنھجیة التاریخیة،ترجمة ودراسة أحمد علي 57

 .16،ص1981مرسي،القاھرة،دار الثقافة،
 .100:م،ص2005عبد اهللا العروي،مفھوم التاریخ،المركز الثقافي العربي،الطبعة الخامسة،58

59Joutard,Histoire orale,in dictionnaire des sciences Historiqeues,sous la direction de 
André Burguiére,Paris,1986.  
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وحققت المدرسة الفرنسیة تطورا ھائال فیما یخص االعتماد على  60وتدوین مرویاتھم الشفھیة،

  61.المصادر الشفھیة في دراسة تاریخ المؤسسات والمدن

اء واألعالم والشواھد األسم:كل التعبیرات اللغویة التاریخ الشفھي یشمل

وھو توجھ جعلت منھ  القصة،األمثال،الحكایات واألساطیر والوقائع التاریخیة الشفویة،:الشفھیة

المدرسة األنجلوساكسونیة مصدرا مھما في الدراسات التاریخیة للثقافات الغیر المكتوبة في أمریكا 

السیاسیة واالجتماعیة من خالل  كما اعتمدتھ فرنسا بالمغرب لرصد األوضاع ،الشمالیة وإفریقیا

ثقافات المحلیة وأرصدتھا الشفھیة، وحققت نتائج ھامة لصالح البعثة العلمیة االحتكاك الوثیق بال

  .الفرنسیة بالمغرب

  :حلیةاإلنتاج االتنوغرافي االستعماري واستثمار الذاكرة الشفھیة الم.2ـ

سیولوجي الكولونیالي الفرنسي في حتالل الفرنسي للجزائر تطور في البحث السوالنتج عن ا

م مدرسة لآلداب بالجزائر العاصمة تحث إدارة ریني 1870شمال إفریقیا، حیث أسست في سنة 

م لینطلق بذلك مسلسل 1903وتأسست البعثة العلمیة بالمغرب في سنة ، ﴾Renne Basset﴿باسي

م ھدفھا، الذي 1907میة سنة حیث حدد میشو بلیر المدیر الثاني للبعثة العل التغلغل االستعماري،

یتمثل في دراسة النظام االجتماعي والسیاسي للمغرب بواسطة جمع المعلومات الشفویة وتقالید 

أھمیة ھذا المشروع في بناء ) Michaux-Bellaire(أبرز میشو بلیرو  62،القبائل ومؤسساتھا الدینیة

لى إعداد مونوغرافیات حول ع هانصبت جھودو 63،یعود نفعا على السیاسة األھلیة عمل جماعي

  64.شملت إعداد مؤلفات وكتب من قبیل أرشیفات المغرب، ومجلة العالم اإلسالميالتي المغرب، 

اعتمدت الرحالت والبعثات الفرنسیة بالمغرب قبل الحمایة على إنجاز أبحاث استكشافیة، 

، ومثلت ھذه عیةفي إطار مھام استطالھدفت إلى التقاط سریع للمعلومات حول أوضاع المغرب 

الدراسات األطماع التوسعیة للرأسمالیة الفرنسیة التي روجت لفكرة احتالل المغرب انطالقا من 

أسس علمیة، لذلك بادرت إلى تعیین علماء لسانیین وسوسیولوجیین وجیولوجیین وجغرافیین ألجل 

                                                             
60Oral History, Vol. 6, No. 2 (Autumn, 1978), p. 35,Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/40178525, Accessed: 25-01-2016 00:41 UTC 
61Florence Descamps, Archives orales et histoire des Organisations De l’ingénierie 
patrimoniale à la valorisation scientifique et culturelle des sources orales, Annuaire de l'École 
pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques,P:246  
Document accessible en ligne sur : http://ashp.revues.org/440 
62 Michaux Bellaire,la mission scientifique au Maroc:conférence faite au Cours des affaires 
indigènes,1925,P :4. 
63 George Drague, Esquisse d’histoire religieuse du Maroc,Peyronnet,Paris,1951,P :3 
64Revue du monde musulman,Mission scientifique du Maroc,1907 
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ى المغرب بین إل ادموند دوتي أرسلحیث دراسة میادین الضعف والقوة في المجتمع المغربي، 

م لدراسة المناطق التي لم تتصل بعد بالحداثة األوربیة، من أجل اإلعداد 1901م و 1900سنتي 

وسائل تطویر التأثیر ‹‹إلدماج المغرب في دائرة التأثیر الفرنسي، وأسفر عملھ عن تقریر بعنوان 

 )omité du MarocLe c(وقـام كـذلك بتكـلـیف من لجـنة المغرب، ››م1900الفرنسي في المـغرب 

مرورا بخمسة أسفار ورحالت رئیسیة دراسیة إلى المغرب، مركزا على الحوز ومراكش، 

  65.م بموافقة لجنة المغرب1905سنة  ››مراكش‹‹، ونشر كتابھ بأزمور، ودكالة، والرحامنة

تعتبر الذاكرة الشفویة من بین أھم المصادر المعتمدة في جل الدراسات الكولونیالیة حول 

حیزا كبیرا   )Justinard(وخصص الضابط جوستینار یخ وسوسیولوجیة المجتمع المغربي،تار

للروایة الشفھیة في مقاربتھ للظواھر اللغویة بالجنوب المغربي، وتعلم لغة تاشلحیت بسوس، 

وكتب كذلك عن   66یضم المرادفات المستعملة في بادیة سوس واحاحان، وأصدر معجما شامال

، واعتمد جوستینار على تقنیة االستجواب عندما كان ضابطا في الجیش، األدب الشفھي لسوس

وكانت إسھاماتھ مفیدة للباحثین في تاریخ  67،وساعده في تدوین معلوماتھ مجموعة من رواة القبائل

 .الجنوب المغربي

 :في الكتابة التاریخیة األرشیف الشفھي تثمین. 3

في مضمونھ ومناھجھ ومرجعیاتھ  تاجا متنوعایعتبر االنتاج التاریخي المغربي المعاصر ان

ساھمت فیھ الكثیر من الدراسات والبحوث التاریخیة،العادة كتابة تاریخ المجاالت والنظریة، 

للرد على  المھمشة،وھو المشروع الذي وجھ مؤرخي االتجاه الجدید بعد استقالل المغرب

راساتھم ومیادین بحوثھم المدن األطروحات االستعماریة حول تاریخ المغرب وتراثھ،لتشمل د

المادة  دراسة ظروف الحیاة العامة والخاصة، باالعتماد علىمن خالل  ،على حد سواء والبوادي

   .المصدریة الشفھیة

لعب التنقیب عن المصادر الجدیدة دورا مھما في توجیھ ھذه الدراسات باالنفتاح على العلوم 

انطالقا من توظیف التراث المادي والغیر المادي كالوثائق التاریخیة المحلیة  المساعدة للتاریخ،

                                                             
65 Doutté, Edmond (1867-1926),Merrâkech,PUB,comité du Maroc,1905,PP :2-3 
 66Justinard Capitaine, Manuel de Berbère marocain Dialecte Chleuh,1922. 

ساعد جوستینار في انجازه دراساتھ مجموعة من رواة القبائل،وینتمي أغلبھم إلى الجیش الفرنسي خالل حقبة  67
الطاھر السوسي ـ موالي الحسن الحاحي ـ سي محمد السوسي ـ العربي المزمزي ـ الطاھر :الحمایة الفرنسیة، وھم

  :أنظر.ین الكدمیري ـ سیدي حمونالمتوكي ـ بوجمعة الحاحي ـ الحس
-  Léopold-Victor Justinard,Manuel du berbère marocain dialecte chleuh,1914,P :2 
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ففي ھذا السیاق جاءت المونوغرافیات كأحد الوسائل  والمخطوطات والروایة الشفویة بعد تنقیحھا،

المحلي البراز أھمیة المجاالت /التي رصدت التاریخ الجزئي المنھجیة العادة كتابة تاریخ المغرب،

مونوغرافیات في تغییر ال وأسھمت ھذهة في توجیھ العدید من وقائع تاریخ المغرب، المھمش

فأصبحت تھتم بمقاربة  اشكالیاتھ ومقارباتھ للمجاالت المدروسة، تموضوع التاریخ، وتعدد

استحضار منھج التاریخ االجتماعي واالقتصادي  واتجھت الى المجاالت المھمشة في التاریخ،

 حضور المصدر الشفوي واستخدامھ في الكتابة التاریخیةیختلف و. جاالتوالثقافي لھاتھ الم

، تبعا لطبیعة مواضیع البحث وإشكاالتھ، ویعتبر تاریخ المقاومة المغربیة مجاال خصبا المغربیة

إال أن التعامل معھا واستثمارھا في البحث التاریخي تعترضھ العدید من  الستثمار المصدر الشفھي،

عد الفترة الزمنیة للروایة،وغیاب التوطین الزمني،متى قیلت الروایة؟، بنھجیة، كاإلشكالیات الم

  .وكذلك تعدد الرواة والجھل بمصدر الخبر وتناقض الروایات على مستوى رصد الحدث التاریخي

یطرح تعامل المؤرخ مع المادة الشفھیة إشكاالت منھجیة على مستوى توظیفھا وتثمین 

لدراسات التاریخیة، ویعتبر االستجواب األداة الناجعة للباحث في تجمیع حموالتھا المعرفیة في ا

وتصنیف الروایات الشفھیة، ولھذه العملیة قواعد متعارف علیھا لدى عموم الباحثین، فعلى الباحث 

االلتزام بتنظیم عملیة االستجواب، ووضع أسئلة محددة حسب كل سنة، وكذلك اعتماد تقنیة أخذ 

مسار وذاكرة مجال جغرافي معین أو بیوغرافیة شخصیة فاعلة في األحداث نقط محددة، تھم 

، وذلك من خالل استثمار جھويھي أھمیة في دراسة التاریخ الیكتسي الموروث الشفوالتاریخیة، 

  .الجغرافي مجالالھنیة لعالقة اإلنسان بھ في مقاربة الظواھر االجتماعیة والثقافیة والذتتیما

  :خالصة

باعتبار ، وث الشفھي منھجیا في سد بعض الثغرات في الكتابة التاریخیةیساھم المور

 عالقة اإلنسان ببعضذات الصلة ب التأریخ لألحداث التاریخیة المنسیةدور الروایة الشفویة في 

أھمیة بالغة في مقاربة قضایا  كذلك ، وتكتسي المصادر الشفھیةالظواھر االجتماعیة والثقافیة

لراھن، وتحتم الوضعیة الحالیة ضرورة تدوین الروایات الشفھیة للحفاظ علیھا التاریخ المعاصر وا

دة مصدریة في الدراسات ألجیال المستقبل، وذلك بخلق قاعدة بیانات معلوماتیة شفھیة، ستعتمد كما

وفق أجندتھا االستعماریة، إال  ستثمرت التاریخ الشفھيإذا كانت الدراسات الكولونیالیة االتاریخیة، ف

تاریخ الجنوب المغربي، وتركت لنا مادة تاریخیة شفھیة غنیة دونتھا في لنھا حققت تراكما معرفیا أ

  .جل كتاباتھا خالل الحقبة االستعماریة للمغرب
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  :تقدیم

ال شك أن المجتمع المغربي قد عرف؛ منذ بدایة القرن الماضي؛ تحوالت اجتماعیة وثقافیة 

یة الفرنسیة أوال، ثم بفعل المخططات التنمویة التي باشرتھا الدولة بعد االستقالل كبرى، بفعل الحما

طیلة قرون عدیدة –وتعتبر جملة التغیرات ھاتھ بمثابة تحول نوعي، من مجتمع تقلیدي ظل . ثانیا

یحافظ على نمط وأسلوب حیاتھ، إلى مجتمع اخر یتمیز بخصائص اجتماعیة وثقافیة  - من الزمن

  . دا وتحدیا لخصائص المجتمع األولتمثل تھدی

ان جل التحوالت التي عرفھا المجتمع المغربي لم تكن عفویة وال ذاتیة، بل كانت ناتجة 

من ھذا . أساسا عن احتكاك ثقافي، كما أنھا كانت عنیفة وتمت في ظرف زمني قصیر نسبیا

مدني عموما وتراجع المنطلق تنبع ضرورة دراسة نشأة وتطور الجمعیات المدنیة والمجتمع ال

  . ثقافي- وربطھا بمسیرة التغیر والتحول السوسیو" المجتمع القبلــي"التنظیمات القبلیة و

 رضوان ایت اعزي
باحث في علم االجتماع 

. محمد الخامس جامعة
  ،الراباطكلیة اآلداب
  

 

  ة يف دراسةنظريمقاربات مفاهيم و
  اتمع املغريب 
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ثقافیة للمجتمع المغربي  - اننا ال نستطیع دراسة التحوالت التي مست البنیات السوسیو  

كما أننا ال . المعاصر، دون اإللمام بالخصائص السوسیولوجیة واألنثروبولوجیة للمجتمع التقلیدي

نستطیع الوقوف على طبیعة وحجم التحوالت التي عرفھا المجتمع المغربي، دون معرفة طبیعة ھذا 

المجتمع في الماضي، وبیان ممیزاتھ في الحاضر، وذلك من خالل الوقوف على مختلف المفاھیم 

  . والمقاربات النظریة التي حاولت فھم وتفسیر طبیعة ھذا المجتمع

  :مع التقلیدينظریة المجت  -1

ان البحت في األدبیات األنطربولوجیة والسوسیولوجیة حول مفھوم المجتمع التقلیدي 

والمجتمع عموما، یضع الباحث أمام جملة من التنائات المفھومیة الضدیة، ندكر منھا على سبیل 

، المجتمع المجتمع المتمدن/ المجتمع المدني، المجتمع البدائي/المثال ال الحصر، المجتمع الطبیعي

فیردنان فقد میز عالم االجتماع األلماني .... المجتمع المركب/ المجتمع، المجتمع البسیط/المحلي

حیت دھب إلى أن المجتمع المحلي یتمیز . بین المجتمع المحلي أو الجماعة والمجتمع توینیز

صف بأنھ تقلیدي بسیطرة القرابة والروابط األخالقیة، ویخلق نظاما اجتماعیا متجانسا نسبیا، یت

أما المجتمع من ناحیة أخرى، فیشیر إلى نظام اجتماعي تسوده عالقات تعاقدیة ال . ومتماسك

  .شخصیة، كما في المجتمع الصناعي الحضري

ولتوضیح التفرقة بین المجتمعین المحلي والحضري عند فردنان توینیز نسوق الثنائیات 

  :التالیة

 )الحضري(المجتمع التعاقدي  -             )          الریفي(المجتمع المحلي  -

 ارادة عاقلة -              ارادة طبیعیة                         -

 الشخصي -           الذاتي                                    -

 المال -       األرض                                      -

  أفراد منعزلون -           أفراد مترابطون                        -

ویحیل مفھوم المجتمع المحلي على سلسلة من المعاني في األنثروبولوجیا والسوسیولوجیا،   

." اي جماعة من األشخاص تتوحد من خالل المصالح المشتركة"فھو یشیر في معناه الواسع الى 

أما في معناه الخاص فیقتصر ... كالجماعة الحرفیة والتجمعات السكنیة والجمعیات المدنیة والنوادي

وھو بشكل عام نطاق محدود إلى حد ما یوصف عادة بأنھ . على معنى المجتمع المحلي مكانیا
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بھذا المعنى یستخدم المصطلح بصورة أساسیة لوصف المجتمعات القرویة . 68"مغلق"أو " تقلیدي"

في إطار المجتمعات الصناعیة المحلیة أو الجماعات التقلیدیة المنعزلة أو شبھ المنعزلة التي تحیا 

   69.الحدیثة

وھكذا فالمجتمع المحلي یشیر الى العالقات الشخصیة أو عالقات الوجھ للوجھ في اطار   

شبكة عالقات اجتماعیة محدودة النطاق أو في اطار تجمع سكني، وذلك في مقابل العالقات غیر 

بھذا االستخدام  70.ة الحدیثةالشخصیة والتعاقدیة التي تمیز المجتمعات الصناعیة والحضری

فإن مفھوم المجتمع المحلي یتسع لیشمل بین ثنایاه مفھوم ) الخاص(السوسیولوجي واالنثربولوجي 

  .الجمعیات المدنیة

جماعة من الناس تقطن على "الى أن المجتمع المحلي ھو  71وتشیر موسوعة علم االجتماع  

سیة ذات مصلحة مشتركة، ولھا تنظیم اداري بقعة جغرافیة معینة وتزاول نشاطات اقتصادیة وسیا

   وھذا المعنى یتطابق مع المعنى األنثربولوجي لمفھوم الجماعة." یحدد طبیعة حكمھا

GROUPE والتي تعني في حقل األنثربولوجیا مجموعة من األفراد یربطھم رباط عام تابت من

لوكي جمعي خاص بھم، ، ویتمایزون عن غیرھم من الجماعات بطراز س العالئق االجتماعیة

وبوجود درجة من التكامل االجتماعي واالتصال المباشر واأللفة وقدر من الشعور بالمصالح 

   .72المشتركة بینھم واحساس بروح الجماعة

فھو یحمل في طیاتھ معنًى تاریخیًا، ویرمز الى ما ھو متجدر في " تقلیدي"أما مصطلح   

ى فترة ما قبل االستعمار، بحیت یمكن وصف المجتمعات الماضي كما أنھ یعود في غالب األحیان إل

التقلیدیة وتحدیدھا من خالل بنیات و وظائف سوسیوثقافیة مجتمعیة محددة خاصة باإلنتاج 

 .والتوزیع واألمن الجماعي واإلنجاب، والتي تختلف عن وظائف المجتمعات الحدیثة

 وأیریرو أولووكّل من  حول القرى في نیجیریا، یقوم 1995وفي دراسة ُأجریت عام 

بالتمییز بین البنى أو المؤسسات النظامیة وغیر النظامیة؛ فیتم تحدید البنى النظامیة على أنھا تنشأ 

مباشرة من الدولة الحدیثة، في حین ال ترتكز البنى غیر النظامیة على دستور بل تحدد الحیاة 

                                                             
نحث وولف مصطلح المجتمع المحلي المغلق لوصف المجتمعات القرویة في أمریكا الوسطى، كما ینطبق ھذا المصطلح على مناطق أخرى من  -68

  .ریفیة الصغیرةالعالم حیت تنتشر قرى ال
سمیت، موسوعة علم االنسان، ترجمة مجموعة من اساتذة علم االجتماع، اشراف محمد الجوھري، المركز القومي للترجمة  –شارلوت سیمون  -  69

  .469الطبعة الثاني، ص  61/2، العدد 
  468/469: نفس المرجع السابق ص ص  -  70
  555، ص 1999، 1ار العربیة للموسوعات، بیروت، طإحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، الد - 71
  898، ص  1981، 1شاكر مصطفى سلیم، قاموس االنثروبولوجیا، جامعة الكویت، الكویت، ط -  72
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ھذا وتكون عادًة . تصادي والسیاسي بینھمالیومیة لألفراد، باإلضافة إلى التفاعل االجتماعي واالق

  .73البنى التقلیدیة أو الخاصة بالشعوب األصلیة، غیر نظامیة كما تّتسم بتاریخ عریق وتقلید وثقافة

الشعوب التقلیدیة والمجتمعات أو /مع العلم ان ھناك تمییزا موضوعیا بین المجتمعات

لإلشارة إلى الشعوب األصلیة في أمیركا  غالبًا ما ُیستخدم" األصلي"الشعوب األصلیة، فمصطلح 

والجدیر . الالتینیة، في حین یتم اإلشارة إلى المجتمعات التقلیدیة في أفریقیا على أنھا قبائل وعشائر

  .ھو فرق جغرافي ولیس نظریًا" التقلیدي"و" األصلي"بالذكر أن الفرق بین 

ي سبق التشكیلة التقلیدي یشیر الى واقع اقتصادي واجتماع تمعلمجوعموم فا  

 یطلق ما« أنھ  إلى R. Rostow االجتماع عالم أشار االقتصادیة واالجتماعیة الرأسمالیة، وقد 

قبل  ما وتكنولوجیا علوم بسبب اإلنتاجیة القوة محدودیة مجتمع إلى یشیر التقلیدي تمعلمجعلیھ ا

النظر  وجھة منظور نوم  » نیوتن عصر قبل العالم إلى النظر وجھة مجتمع ھو كما .نیوتن عصر

المكیة  الدولة نیوتن ، وعصر عصر قبل ما العالم كل على یشتمل التقلیدي تمعلمجا فإن التاریخیة،

العصور  في أوروبا إلى باإلضافة المتوسط ، األبیض البحر وثقافة األوسط والشرق الصین في

مجتمع   مثل(یوتن ن عصر بعد جاءت التي تمعاتلمجا بعض إضافة نستطیع أننا كما  .الوسطى

البیئة  في البشریة تستخدمھا التي الجدیدة تتأثر بالمھارات لم ألنھا ) الیوم أفریقیا في القبائل

  74."االقتصادیة مكانتھا لتغییر الخارجیة

فقد اشار إلى أنھ اذا تمسكت األجیال بتقلید )   E Haggen(أما عالم األنثروبولوجي ھاجن 

وتكون نكھة التقالید في . قلما تغیره فإن ذلك ھو المجتمع التقلیديأسلوب األعمال في المجتمع و

المجتمع قویة، كما یمكن اكتشاف مالمحھ األخرى ایضا، وحیت تحصل السلوكیات على التأیید 

غیر القانوني من العادات والتقالید وھیكل المجتمع مقسم الى فئات ومكانة الفرد غالبا ما تكون 

باإلضافة الى ان التاریخ العالمي یدكر أن القوة االنتاجیة  االقتصادیة في . تقلیدیة وال یحصل علیھا

مجتمع " ولذلك، خالصة القول أن المجتمع التقلیدي ھو. ظل األوضاع التقلیدیة تكون منخفضة جدا

التمسك بالتقالید بالعادات والتقالید، والمقسم الى فئات ، ویتسم باتجاه مراتب المنزلة وعدم 

  75".ةاالنتاحی
                                                             

سرا، البنى التقلیدیة في الحكم المحلي للتنمیة المحلیة ، جامعة بیرن، سویسرا، معھد العلوم السیاسیة، بیرن، سوی:  جورج لوتز/ وولف لیندر 73 -
 5: ص 2004مایو /أیار
 ،1 ج ( تشونغ، تشین لي مراجعة حمدي، العزیز عبد ترجمة الماضي، من انطالقا المستقبل نحو التقدم المعاصرون، الصینیون ووبن،ر -  74

  107ص ، 1996 واألدب، والفنون للثقافة الوطني المجلس الكویت، ، 210 رقم المعرفة، عالم سلسلة
 سلسلة ،1 ج ( تشونغ، تشین لي مراجعة حمدي، العزیز عبد ترجمة الماضي، من انطالقا المستقبل نحو التقدم المعاصرون، الصینیون ووبن،ر  -75

  107ص ، 1996 واألدب، والفنون للثقافة الوطني المجلس الكویت، ، 210 رقم المعرفة، عالم
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أن كال العالمین یتفقان على محدودیة القوة االنتاجیة  - من خالل ھذین التعریفین- یطھر إذن   

كخاصیة ممیزة للمجتمعات التقلیدیة، غیر أن ھاجن یضیف خصائص أخرى لوصفھ، وھي دور 

في  العادات والتقالید في توجیھ سلوك األفراد والتقسیم الطبقي، والطبیعة المتوارتة لمكانة الفرد

   .المجتمع

 :نظریة المجتمع المركب - 2

یرجع الفضل في تبلور ھذه النظریة إلى عالم االجتماع المغربي بول باسكون، خالل أبحاتھ 

ووعیا منھ بأن إیجاد . مند الستینات الى الثمانینات القرن الماضي. المیدانیة حول المجتمع المغربي

نقد للتفاسیر السابقة ولمختلف األوصاف یفترض بالضرورة توجیھ ال تفسیر للمجتمع المغربي

فقد انتقد بول باسكون مختلف الدراسات التي تناولت  .المغلوطة التي أطلقت على ھذا المجتمع

. المجتمع المغربي بالتحلیل ، سواء خالل مرحلة الحمایة أو في الكتابات السیاسیة لما بعد االستقالل

. مھا على الخصائص الجزئیة للمجتمع المغربيوقد الحظ أن معظم ھذه الدراسات ركزت اھتما

وأنھا انطلقت في جل األحیان من خلفیات ایدیولوجیة تتوخى التعمیم وتركز على جانب واحد  فیقال 

أو إقطاعي دون الوصول إلى ھذه األحكام ) الدراسات الكولونیالیة(مثال إن المجتمع المغربي قبلي 

  .76موليمن خالل بحث دقیق وتحلیل علمي كامل وش

ثم أصبحت الطبقة العاملة . لقد كانت دراسة القبیلة موضة منذ سبعین عاما: "باسكونیقول 

كما أن ھناك دراسات قلیلة، من الصنف . منذ خمسة وعشرین سنة موضوعا لعدد من الدراسات

ا، إال إال أن المجتمع المغربي في كلیتھ، لم یكن یوما مدروس. الجاد، عن نوعیة الفیودالیة المغربیة

  77."بكیفیة جد سطحیة وجد متنافرة

إلى ضرورة االبتعاد عن النماذج الجاھزة في وصف المجتمع المغربي  باسكونكما دعى 

مبرزا من خالل الوقائع الموضوعیة ). 1971یتساءل باسكون حول طبیعة المجتمع المغربي سنة (

عاجزة عن فھم  - موذج ماقبل رأسماليالن/ النموذج الفیودالي/ النمودج الرأسمالي –أن ھذه النماذج 

  .وتفسیر طبیعة المجتمع المغربي

. ومن خالل نقده للدراسات التي تناولت المجتمع المغربي باالعتماد على النماذج الجاھزة

مفھوم المجتمع المركب، كنظریة لفھم وتفسیر طبیعة المجتمع المغربي في  بول باسكوننحت 

  فماذا یقصد باسكون بالمجتمع المركب؟. مرحة السبعینیات القرن الماضي

                                                             
  2011نونبر  06 ور بالجريدة االلكترونية هيسبريس ، بتاريخ، مقال منشتركيبة المجتمع المغربي حسب بول باسكونمحمد الدهان،   -  76
  2008اكتوبر  18بول باسكون، تكوین المجتمع المغربي، جریدة المناضل اإللكترونیة،   -  77
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آلة : " ال یقصد باسكون بالتركیب تعایش أنماط انتاج مختلفة ضمن نفس المجتمع، كمثل

بل إن مفھوم التركیب ھو ذو طبیعة جدلیة یروم إظھار الصراع الفعلي ". مركبة من قطع غیار

التاریخ وأصل التغیر  القائم بین مكونات المجتمع وھذا الصراع ھو المحرك الفعلي لعجلة

  .االجتماعي

المجتمعات التاریخیة والفعلیة ھي بطبیعة الحال  أن"ومما الشك فیھ یقول باسكون 

وتكتشف على مختلف مستویات واقعھا االجتماعي معالم . مجتمعات متنافرة ، مركبة وال منسجمة

ثیر الخارجي، وفي جزئھا متناقضة، معللة في جزء منھا بمنطقھا الداخلي، وفي جزئھا اآلخر بالتأ

وسرعان ما . األخیر بالثوابت التاریخیة، في تداخالتھا مع أنماط أخرى من التشكیالت االجتماعیة

وحتى بالنسبة . تتضح لنا استحالة إنشاء نمط لمجتمع فعلي بدون الرجوع إلى التاریخ والبیئة

، أو بالنسبة للمجتمعات - مریكيیقصد المجتمع الشمال أ–للمجتمعات المكونة، ظاھریا، من ال شيء 

فإن نمط المجتمع ) البداوة العربیة أو الصحراویة والطوائف الجبلیة(التي بقیت مغلقة لمدة طویلة 

  جتمع المغربي مركب ومن ماذا؟فھل الم.  78"الخالص أو المجتمع النموذجي غیر مالئم

شف عن وجود مالمح ، یك 1971یرى باسكون ان التحلیل العلمي للمجتمع المغربي، لسنة 

متعایشة ... تخص ھذا أو ذاك من المجتمعات المرجعیة ؛ رأسمالیة، و أقطاعیة و أبویة  قبلیة 

. ھناك تعایش بین الشراكة والعمل المأجور والتعاون"أن مثال،  بحیت نجد. ومتجاورة فیما بینھا

ویوجد الحق األبوي في . ھربائیةكما أن ھناك تعایشا بین الطاقات البشریة والمائیة والمیكانیكیة والك

وتتواجد المؤسسة . تعایش مع التقالید القبلیة والنظام الفیودالي والتشریع القرآني والقانون العصري

ونجد عبادة األموات جنبا لجنب مع . العائلیة مع الجماعة القرویة وشبكة األسیاد والدستور

وھذا التعایش الحاصل بین طواھر  79"...الخ الدینیة واإلسالم والعلم الحدیث- الممارسات السحریة

اجتماعیة، تبدو في الطاھر على أنھا متنافرة وغیر متجانس بل متباعدة تاریخیا، ھو في حقیقة 

. بمعنى أن الصراع والتضاذ ھو القاعدة التي تحكم العالقة بي ن ھذه الوقائع. األمر تعایش ال سلمي

ج لإلنتاج بآخر أو تشكیلة اجتماعیة بأخرى، ولكن لیس تعویض نموذ" وان التغییر االجتماعي 

الصراع الدائم في مجتمع حقیقي معین بین جمیع مكونات ھذا األخیر وعلى كافة أصعدة الواقع 

  ." التكنولوجیا إلى االیدولوجیامن : االجتماعي

                                                             
  15: ص 2008اكتوبر  18بول باسكون، تكوین المجتمع المغربي، جریدة المناضل اإللكترونیة،  -  78
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أن المجتمع المغربي مجتمع مركب، ال یمكن اختزال بنیتھ الى نمط “ باسكون”ھكذا یرى 

اج واحد وموحد مھما كانت درجة انتشاره ألنھ ال ینتمي إلى صنف المجتمعات المتجانسة انت

sociétés homogènes  التي قامت بتصفیة حساباتھا مع الماضي وتطورت في إطار مشروع

 Paulوانطالقا من ھذه المالحظة حدد . سیاسي واقتصادي واجتماعي متكامل وواضح المعالم

Pascon  المغربي في الخالصة التالیةطبیعة المجتمع: 

ھو مجتمع قائدي مخزني یسیطر على نظام قبلي في طور االندثار، … المجتمع المغربي”

مازال قائما ضمن الخلیة العائلیة ومن خالل وضعیة المرأة، ) بطریركي(ویسیطر على نظام أبوي 

لمي كما یتجلى ذلك في لكن ھذا النظام اإلقطاعي برمتھ یدخل تحت سیطرة النظام الرأسمالي العا

  80."میدان اإلنتاج و التبادل

، ومن خالل نقده مختلف التصورات السابقة  جاھدایبدو اذن، ان بول باسكون قد عمل 

حول طبیعة المجتمع المغربي ،  على أتبات نظریة المجتمع المركب التي خص بھا المجتمع 

لكن السؤال ...  نتمي الى العالم الثالثالمغربي و التي یمكن تعمیمھا على بعض المجتمعات التي ت

ھل ما تزال نظریة المجتمع المركب قادرة على فھم وتفسیر طبیعة المجتمع : الذي یطرح أمامنا ھو

  المغربي الیوم؟ 

  :نظریة المجتمع المدني الحدیث  -3

عا فقد د. إن البحث في نظریة المجتمع المدني في الفكر الغربي، یمتد إلى الفلسفة الیونانیة 

تسود فیھ حریة التعبیر ویقوم بتشریع القوانین، "  البرلمان" تكوین مجتمع سیاسي " أرسطو إلى 

مع الحرص على أن تقتصر المشاركة في ھذا المجتمع على مجموعة من . لحمایة العدالة والمساواة

 81."اطنةالنخب في المجتمع دون إعطاء الحق للمرأة و العمال و الغرباء في المشاركة و حق المو

و قد احتل مفھوم المجتمع المدني مكانة مرموقة في فلسفة األنوار،مع كل من روسو وھوبز و جون 

و تتجلى ) المجتمع المدني(في تأسیسھ_التي أرساھا ھؤالء_لوك ؛ اد ساھمت نظریة التعاقد 

  : وھده القیم ھي. مساھمتھا ھده في تركیزھا على ثالث قیم كبرى

وھي قیمة علیا مطلقة، ألن في الفلسفة و المنظور التعاقدي : واطنقیمة الفرد الم_     

  .حقوق مقدسة، خاصة حق الحیاة و حق الجسد و الملكیة و حریة التفكیر

                                                             
  19: ص 2008اكتوبر  18بول باسكون، تكوین المجتمع المغربي، جریدة المناضل اإللكترونیة،  -  80
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المتمیز بقدرة أفراده على اإللتزام بالمقتضیات األخالقیة و  :قیمة المجتمع المتضامن_     

  .القانون الضروري لتأسیس الجماعة

وھي سیادة ال یتم بلوغھا إال إدا اعترف المجتمع بھا، و  :دولة ذات السیادةقیمة ال_     

  .82اعتبر السلط و الحقوق الناتجة عنھا حقوقا مشروعة مقبولة

و في كتابھ _ الذي یعد محطة بارزة في تطور و نشأة النظریة_ ھیجل : أما بالنسبة ل    

یاغتھ التعاقدیة ، قاصر على تحقیق أمن مبادئ فلسفة الحق أعتبر مفھوم المجتمع المدني في ص

و لعل السبب في ذلك . فضال عن المصالح العامة للدولة. األفراد ، و على حمایة مصالحھم الخاصة

یرجع حسب ھیجل الى ما تتمیز بھ مكونات ھذا المجتمع من تمزق شدید ، و تناقض في المصالح 

حیث یستحیل الوصول الى استقرار سیاسي ب. المادیة والطبقیة ؟ وتصارع  في الرؤى و الغایات

وھذا ما جعلھ یتجھ نحو . ضروري لتحقیق التقدم و التطور الحضاري اعتمادا على ھدا المجتمع

فمن خالل . دون التھمیش الكلي و الرفض المطلق للمفھوم. تفضیل الدولة على المجتمع المدني

یتموقع المجتمع المدني في الفرق : " قول تعریفھ للمفھوم والذي أورده في كتابھ السابق الذكر ؛ ی

وأن تكونھ في فترة الحقة عن الدولة التي تسبقھ كواقع مستقل ، حتى یتمكن . بین األسرة والدولة

و عالوة على ذلك ، فإن إنشاء المجتمع المدني یرجع الى العالم الحدیث ، فھو وحده . من البقاء

جاعال و وظیفة ھدا  83."حملھ ھدا التحدید من معنىالذي اعترف لھ بالحق في الوجود ، بكل ما ی

. األخیر الرئیسیة تتركز في اإلنتاج االقتصادي و إشباع الحاجات المادیة و تبادل الخیرات والمنافع

و لم یفت ھیجل أن یالحظ . على أن تتحمل دلك طبقة برجوازیة صاعدة ، یجب تشجیعھا باستمرار

یبرالي من أنار سلبیة ، من إنتاج التراتبات الطبقیة، و التھمیش  ما یمكن أن ینتج عن ھدا التوجھ الل

في نفس . االجتماعي والفقر، لدلك سیلح على دور الدولة في مراقبة و ضبط جموح المجتمع المدني

الوقت الذي یجب علیھا ان تساعد على خلق تكثالث و اتحادات و طوائف تع ما دائما على مقاومة 

  .84ك بتقدیمھا لخدمات اجتماعیة في مجال التعلیم و الصحة و العملالنتائج السلبیة، و دل

أما بالنسبة لكارل ماركس ، فقد استعمل ھذا المفھوم ألول مرة في كتابات الشباب ، و     

على أن الموقع األخیر لھذا المفھوم في . ذلك بمعنى قریب من المعنى الذي استعملھ بھ ھیجل 

ن یتحدد إال بعد تمكن ماركس من بناء نسقھ النظري بكیفیة تامة مع المنظور الماركسي الناضج ، ل

ففي ھذا الكتاب ، وفي ذلك التمییز الكالسیكي بین البنى التحتیة و البنى الفوقیة ، . كتاب رأس المال

                                                             
  63، ص  1991، یونیو 81، مجلة الوحدة، العدد )و الوھم اإلیدیولوجيالواقع : مفھوم المجتمع المدن( عبد العزیز لحبیب، -  82
  183ھیجل، مبادئ فلسفة الحق، ص  -  83
  25: مجلة فكر ونقد ص.. مصطفى كامل السید، نقال عن عمر برنوصي، مفھوم المجتمع المدني -  84
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سیعتبر المجتمع المدني مكونا أساسیا من مكونات البنیة األولى، ودلك ألنھ یمثل القاعدة المادیة 

ومن ثمة فدوره حاسم في تحدید طبیعة البنیة . صة على المستوى االقتصادي و اإلنتاجيللدول خا

ھو المجتمع "و المجتمع المدني عند ماركس .85الثانیة من نظم و حضارة و معتقدات و أنظمة حكم

. ھو ھدا الوسط لإلنسان األناني، المنفصل عن المجموعة، والمتشبع بالمصالح الذاتیة. البرجوازي

   86."یحقق بالفعل تفكك المجتمعوھو 

إذا كان ماركس قد اعتبر المجتمع المدني، مرادفا للمجتمع البورجوازي ، ولم یعطیھ      

مفضال االھتمام أكثر بمفاھیم أخرى تبدو لھ أكثر نجاعة في تفسیر الواقع . اھتماما كبیرا في نظریتھ

النظریة /ن إعادة االعتبار لھذا المفھومفھذا لم یمنع بعض الماركسیین الجدد م.. كالصراع الطبقي

كأداة تحلیلیة ، بل وأعادوا إلیھ الكثیر من معانیھ الھیجیلیة الواسعة كمقولة فلسفیة ، و إعطاءه أبعادا 

  . جدیدة ودالالت مغایرة ، والمقصود ھنا بالضبط محاولة أنطونیو غرامشي 

یة في دولة غربیة رأسمالیة ھي سعیا منھ للبحث عن كیفیة لتحقیق الثورة االشتراك     

إیطالیا، عمل انطونیو غرامشي، في النصف األول من القرن العشرین ، على استنطاق التجربة 

ما ھي : الروسیة القریبة منھ من الناحیة التاریخیة ، وذلك بطرح التساؤل الرئیسي التالي علیھا 

لد على االستیالء على السلطة؟ و ھل الشروط و العوالم التي ساعدت الطبقة العمالیة في ھذا الب

اختالف بنیاتھ االجتماعیة و االقتصادیة و كذا منظومة قیمھ الثقافیة عن مثیالتھا في إیطالیا، 

  سیؤدي حتما الى تغییر و تعدیل اإلستراتیجیة العامة للثورة؟ 

رامشي یقول غ_ في سیاق ھذه األسئلة وغیرھا، سیرد ألول مرة مفھوم المجتمع المدني     

إلى أن الدولة كانت تمثل كل شيء ھناك تقریبا ،  1917یعود سبب انتصار الثورة في روسیا سنة : 

و من ثمة كانت السیطرة على الدولة تقتضي السیطرة على . مقابل ھالمیة وضعف المجتمع المدني

متالحمة بینما نجد الدولة في الغرب ). ما یسمیھ غرامشي بحرب الحركة(المجتمع السیاسي فقط 

و ھذا یعني أن تحقیق الثورة و . مع المجتمع المدني الذي یقوم بمراقبتھا وحمایتھا في نفس الوقت

و تغییرھا بما ینسجم و األوضاع الجدیدة ) االستراتیجیة(الوصول الى السلطة ، ینبغي تطویرھا 

نة اإلیدیولوجیة على بحیث ستقوم ھذه االستراتیجیة أساسا على الھیم. للدولة األوربیة الرأسمالیة

مكونات المجتمع المدني بواسطة استخدام المثقف العضوي أو الجمعي إلنتاج رأسمال رمزي 

ما یسمیھ ..( مضاد مستعینا في ذلك بمؤسسات النقابة و الحزب و المدرسة و الكنیسة و اإلعالم

                                                             
  25عمر برنوصي، نفس المرجع، ص  -  85
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ظیفة المجتمع یقول المفكر األلماني المعاصر یورغن ھابرماس ان و. 87)غرامشي بحرب المواقع

ھده  88."أي الذي ال یخضع لسلطة الدولة" المدني تعني لدى غرامشي الرأي العام غیر الرسمي

  .الھیمنة التي تعد حسب غرامشي األداة الفعالة للسیطرة على المجتمع السیاسي وعلى الدولة

ھ و على عكس ماركس، الذي لم یولي اھتماما كبیرا لھدا المفھوم في معرض نظریت      

الى جانب اھتمامھ بمسألة اإلیدیولوجیة، وخاصة . فإن غرامشي أعطى المفھوم أھمیة كبیرة جدا

و التي شكلت سببا . التي یقوم المثقف العضوي و الجمعي بإنتاجھا،) الثوریة(اإلیدیولوجیة المضادة 

ة الدولة و كبیرا في اھتمامھ بمسألة الھیمنة كإستراتیجیة حتمیة لكل مشروع یستھدف تغییر طبیع

فھو یعرف الھیمنة بأنھا موقع في الصراع االجتماعي، . طبیعة العالقات االجتماعیة و االقتصادیة

ألن في كل المجتمعات تقریبا توجد طبقة سائدة تمارس الھیمنة عبر المجتمع المدني ، و السیطرة 

شكل ھیمنة جدیدة كما توجد طبقات خاضعة تحاول طلیعتھا الثوریة أن ت. عبر المجتمع السیاسي

مضادة، لھا فكرھا و أخالقیاتھا و فعلھا الجدید ، سواء على المستوى السیاسي في المجال البرلماني 

الحزبي ، أو على المستوى االقتصادي في مجال النقابة و المصنع ، او على المستوى الثقافي و 

  . 89)والفولكلور دعوتھ للتعامل البناء و االیجابي مع الثقافة الشعبیة( االجتماعي 

أن غرامشي یربط بین مفھوم المجتمع المدني ، و بین مجموع  إذننستنتج من ذلك     

التنظیمات الخاصة بوظیفة الھیمنة ، و ضمھ للبنى الفوقیة باعتباره مجاال للتنافس و الصراع 

بطھم اإلیدیولوجي ، ال التنافس االقتصادي كما دھب الى ذلك كل من ھیجل ماركس؛ من خالل ر

  فكیف نشأ المجتمع المدني المغربي؟. بینھ و بین المجتمع البرجوازي

  : في نشأة المجتمع المدني بالمغرب - 4

لقد ساھم طھور مفھوم المجتمع المدني و انبعاثھ في بلدان أوربا خالل الربع األخیر من    

شعوب ضد الحكم القرن الماضي، وكذلك فیما كان یسمى باالتحاد السوفیتي، في خضم نضال ھذه ال

كل ھذا ساھم في اھتمام المثقفین و النخب السیاسیة في العالم ). ضد النظام الشیوعي ( االستبدادي 

العربي بأھمیة ھدا المفھوم، ومحاولة تبنیھ كآلیة للتحلیل و النضال من أجل تغییر التركیة السیاسیة 

مركزي للتفكیر طھرت في  ان قضیة المجتمع المدني كموضوع: " السائدة؛ یقول علي الكنز

                                                             
  217: ، ص1992، الرباط، 4./3عدد مزدوج ) اتحاد كتاب المغرب(مجلة افاق، ) مفھوم المجتمع المدني:(كمال عبد اللطیف -  87
بعة مط_49_منشورات الزمن عدد) ي و التحول الدیمقراطي في الوطن العربيالمجتمع المدن( نقال عن الحبیب الجنحاني، : یورغن ھابیرماس -  88

  24البیضاء ص_ النجاح الجدیدة
 28_27: عمر برنوصي، نفس المرجع السابق، ص ص -  89
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و بصفة مفارقة في أوساط أخرى . في بلدان المغرب قبل المشرق. المناقشات في أواخر السبعینات

    ".و في عموم العالم العربي في فترة الحقة

و حسب عائشة بلعربي؛ فإن أغلب الباحثین المغاربة، الدین تأملوا المجتمع المدني، یتفقون 

لم تنبثق داخل الخطاب االجتماعي او داخل الواقع السوسیولوجي أو السیاسي،  أن ھذه البنیة الجدیدة

أو كإطار نظري إال في الثمانینیات، و ھناك عوامل عدیدة ومتنوعة ذات نمط سیاسي و اقتصادي 

    : وھذه العوامل حسب الباحثة ھي كالتالي. و ثقافي ساھمت في تنمیة المجتمع المدني عموما

  : یةالعوامل السیاس 

یعود تطور المجتمع المدني أساسا الى االنفتاح السیاسي الذي عرفھ المغرب، خالل العقد 

األخیر مع الدمقرطیة المتصاعدة للمؤسسات و التطور الذي لم یسبق لھ مثیل للحركة من أجل 

  ..حقوق اإلنسان

  :العوامل االقتصادیة

ختالالت اقتصادیة داخلیة و عرف المغرب، في نھایة السبعینات و بدایة الثمانینات، ا

أجبرت الحكومة المغربیة تحت ضغط صندوق البنك الدولي على تبني سیاسة . خارجیة جد خطیرة

   :استقرار مضاعف بسیاسة تسویة، قائمتین على

 .صرامة مالیة كبیرة، وذلك من اجل تقلیص العجز واالستفادة من قروض جدیدة  -

 .تقلیص حجم القروض  -

  .القتصادیةتصحیح التوازنات ا -

أن سیاسة التحریر االقتصادي، التي قام بھا المغرب بجرأة مند تبني برنامج التقویم 

في . الھیكلي، قد قادت الدولة إلى التخلي عن جزء من مسئولیاتھا للقطاع الخاص أو للجمعیات

ل أشار الملك إلى أن دور الدولة ال ینبغي أن یبقى دور مساعدة وتحمل، ب 1988مارس  3خطاب 

اننا نشھد انحطاط الدولة الحامیة، . دور المراقب و الضامن لحسن سیر االقتصاد اللیبرالي

مرفقة كلھا . و تأسیس منظمة التبادل الحر CATT خصوصا ان عولمة االقتصاد واتفاقیة الكات

  ..بتشجیع یقوي أكثر فأكثر المبادرة الحرة لتثمین العمل المشترك

  :العوامل االجتماعیة    

فتقلیص دعم المتوجات : لقد مس برنامج التقویم الھیكلي مصالح عمومیة متعددة    

أصابا في . األساسیة، وانخفاض المصاریف الخاصة بالقطاعات االجتماعیة كالتربیة والصحة
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و حتى ذات المردود المتواضع، إظافة الى . العمق بعض العائالت القرویة و الحضریة المحرومة

من الساكنة المغربیة تحث عثبة % 15تعیش . حسب معطیات رسمیة) لفقر ذلك، تصاعد مستوى ا

.. و تفاقمت التباینات االجتماعیة% ). 35في حین أن إحصائیات البنك الدولي تعطي . الفقر المطلق

و . وتطورت الھجرة القرویة. اكثر من األسر المحرومة 14.5حیت ان األسر المحطوطة تستھلك 

فالنسبة العامة من . خصوصا بطالة الشباب الحاملین للشھادات%  14نسب بلغت البطالة أعلى ال

مكونة من أشخاص یتوفرون على مستوى التعلیم ). تقریبا 10أشخاص من بین  8( بطالة الشباب 

فیشكلون عشر السكان الباحثین عن . االبتدائي أو الثانوي أما العاطلون من دوي التعلیم العالي

  .العمل

خصوصا انتفاضات . وامل قادت الى استیاء شعبي والى انتفاضات في المدنكل ھده الع   

و قد دفعت ضرورة إیقاف ھذه الحركات و تأطیر الشباب، بالدولة الى . 1990و انتفاضة  1984

  .تبني سیاسة تصالح مع الحركة الجمعویة

  :العوامل الخارجیة  

حدة، دورا ھاما في خلق الحركة لقد لعبت المنظمات العالمیة، خصوصا وكاالت األمم المت

و ال یسعنا اال ان ندكر بتلك .. الجمعویة، و كانت بمثابة محفزات من أجل تطویر الجمعیات

التوجھات الكبرى التي عبرت عنھا شعارات بعض المؤتمرات الدولیة؛ كمؤتمر البیئة بریو سنة 

كذلك،  1994ل الحریة مؤتمر نابولي حو. 1993و مؤتمر حقوق اإلنسان  بفیینا سنة . 1992

وغیرھا من . 1996ومؤتمر المرآة بیكین . 1995ومؤتمر التنمیة االجتماعیة، بكوبنھاغن 

أخدت التنظیمات الدولیة على عاتقھا مسئولیة "المؤتمرات التي یطول جردھا في ھذا المقام، وقد 

تجعل من أھدافھا . ةالدفع بالھیئات الجمعویة لالنخراط في إستراتیجیة تنمویة و بشریة و حقوقی

العمل عن قرب مع الساكنة المحلیة، وقد ساھم دلك بدوره في تعزیز الشبكة الجمعویة وبث الروح 

    .90في خالیاھا

تتوجھ _ باعتبارھا الھدف األسمى_ وبما أن التنمیة البشریة التي تنشدھا جمیع البلدان      

بشریة أن تساھم في خدمة المجتمع المحلي و لإلنسان ویشارك فیھا اإلنسان، فعلى جمیع الطاقات ال

وینبغي . الجھوي و الوطني و اإلنساني قصد الحصول على السعادة المادیة والعقلیة والروحیة

. یشاركوا مشاركة تامة في القرارات و اإلجراءات التي تشكل حیاتھم" للناس حسب جورج قرم أن

                                                             
  37، ص6 رقم العدد نظر، جھة و مجلة، المدني، المجتمع محنة ،الغیالني محمد -  90
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وإمكانیة المحاسبة وتعدیل المسار عند وتبرز ھنا بشكل خاص أھمیة جمعیات المجتمع المدني 

." فالناس في التنمیة لیسوا مجرد متلقین سلبیین بل ھم عاملون فاعلون في تشكیلھا. الضرورة

وعلیھ، فالمجتمع المدني أساس التنمیة، وال یمكن تصور أي تنمیة حقیقیة وشاملة بدون المجتمع 

  .إلنسان من أجل اإلنسان نفسھالمدني الذي یساھم بكل طاقاتھ التطوعیة في تشغیل ا

  :البیبلیوغرافیة  

 عدد ) اتحاد كتاب المغرب(مجلة افاق، ) مفھوم المجتمع المدني:(كمال، عبد اللطیف

 .1992، الرباط، 4./3مزدوج 

  ،المجتمع المدني و التحول الدیمقراطي في الوطن العربي( الحبیب الجنحاني (

 .البیضاء_ یدةمطبعة النجاح الجد_49_منشورات الزمن عدد

  شومبلیھ؛ مدخل الى علم االجتماع السیاسي ، ترجمة اسماعیل الغزل، مجد

 2005المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، الطبعة الثانیة، 

 ،مجلة )الواقع و الوھم اإلیدیولوجي: مفھوم المجتمع المدن( عبد العزیز لحبیب ،

 .1991، یونیو 81الوحدة، العدد 

 ة الحق، ھیجل، مبادئ فلسف 

  عمر، برنوصي، مفھوم المجتمع المدني بین الفلسفة السیاسیة الغربیة

محاولة في التركیب مجلة فكر ونقد السنة الرابعة العدد : والسوسیولوجیا المعاصرة

 2001مارس  37

 واألدب، والفنون للثقافة الوطني المجلس الكویت، ، 210 رقم المعرفة، عالم سلسلة 

1996 . 

 البنى التقلیدیة في الحكم المحلي للتنمیة المحلیة ، جامعة :  جورج لوتز/ وولف لیندر

 . 2004مایو /بیرن، سویسرا، معھد العلوم السیاسیة، بیرن، سویسرا، أیار

  ،إحسان، محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، الدار العربیة للموسوعات، بیروت

 ،1999، 1ط

 ،1جامعة الكویت، الكویت، ط شاكر، مصطفى سلیم، قاموس االنثروبولوجیا ،

1981 . 
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  سمیت، موسوعة علم االنسان، ترجمة مجموعة من اساتذة علم  –شارلوت سیمون

الطبعة  61/2االجتماع، اشراف محمد الجوھري، المركز القومي للترجمة ، العدد 

  .الثانیة

 محمد فھمي؛ مقال حول المجتمع المدني؛wwww.pngo.net   

 مجتمع المغربي حسب بول باسكون، مقال منشور بالجریدة محمد الدھان، تركیبة ال

 2011نونبر  06االلكترونیة ھیسبریس، بتاریخ 

  ،اكتوبر  18بول باسكون، تكوین المجتمع المغربي، جریدة المناضل اإللكترونیة

2008 . 
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 :مدخل
داخل أروقة اشتغال المؤرخین، ورفقائھم في شتى یثیر موضوع التحقیب التاریخي جلبة قویة     

نقاشات صاخبة، تسطع وتخبو، ھنا وھنالك، تبعا لنضج . مباحث العلوم االنسانیة واالجتماعیة

مراجعات وقراءات جدیدة . عملیة التفكیر التاریخي في قضایا الماضي، واالنھجاس بإشكالیة الذات

ت األحداث، وضع الكرونولوجیا، التأویل والمنتج تنصب أساسا حول االشكالیة التحقیبیة، توقی

، یدفع نحو انتاج 92.وإشكالي 91التحقیبي، من أجل إخصاب المعرفة التاریخیة، وبناء تاریخ مفاھیمي

                                                             
 ائق بلالمعرفة التاریخیة ال یرتبط بوجود الوث تجدیدعلى أن " اریخكیف نكتب الت" یرى بول فین في كتابھ   -  91

وھذه المفاھیم ھي التي تمیز ھذا التقارب ھو الذي یولد مفاھیم جدیدة،  نباالحتكاك المباشر مع أسئلة العلوم االنسانیة، أل
  .خباريلغة اإلیتحدث بلغة مغایرة عن  ، وتجعل المؤرخالتاریخ عن الوثیقة

  

 عبد الحكیم الزاوي
باحث في تاریخ المغرب 

 المعاصر

:قراءة يف كتاب  
إسهام يف التأصيل : التحقيب التارخيي

.حممد صهود.لـ ذ –اإلبستمولوجي واملنهجي   
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نموذج بیداغوجي ُیمّكن من نقل الھواجس العالمة إلى تعلمات دیداكتیكیة عبر مصوغة تعلمیة 

  .منسجمة مع مدخل التدریس بالكفایات

تغدى ھذا االنھجاس من كون التحقیب التاریخي بمنطق المراجعات االبستمولوجیة والدیداكتیكیة ی   

التي أنتجھا التفكیر التاریخي الیوم، لم یعد عملیة میكانیكیة صرفة تقدم الماضي في شكل حقب 

د على ، یعتم93جاھزة وقوالب زمنیة قارة، بقدر ما أصبح مفھمة ،تأویل وبناء یتجاوز السرد الرتیب

بناء الحقب، عبر رصد سیرورة التحول كمیكانیزم محوري في المعرفة التاریخیة، وتتبع 

االستمراریة واالنقطاع، االتصال واالنفصال، من منطلق بناء االشكالیة العابرة للزمن التي تمكن 

میقة التي الباحث من استقراء التاریخ  بمختلف ایقاعاتھ الزمنیة، وتجعلھ یرصد وثائر التحوالت الع

فھل تفصح األعمال االستوغرافیة المغربیة عن . تشھد عنھا أنساق التفكیر البشري في الحاضر

ھموم تحقیبیة لدى المؤرخین؟ وھل ثمة اقتناع كاف من طرف مختصي الزمن بضرورة مراجعة 

المفاھیم التحقیبیة؟ وھل أضحى التحقیب التاریخي المعمول بھ بالمدرسة المغربیة عائقا 

ستمولوجیا یحول دون تقریب الدرس التاریخي من المتعلمین، ویحید عن مكتسبات ابستمولوجیة اب

ناضل من أجلھا رواد ابستمولوجیا المعرفة التاریخیة؟ وكیف السبیل إلى ردم الھوة المنھجیة في 

التحقیب بین الخطاب االبستمولوجي واالسطوغرافي من جھة والواقع الدیداكتیكي من جھة اخرى 

  ؟94شكل یسھم في تنمیة الجانب الفكري والمنھجي للمتعلم في الممارسة الدیداكتیكیةب

  :ھندسة الكتاب

صدر للباحث المغربي في حقل دیداكتیك التاریخ بكلیة علوم التربیة بالرباط محمد صھود سنة     

عن  ،"إسھام في التأصیل االبستمولوجي والمنھجي: التحقیب التاریخي"م، مؤلف بعنوان 2016

ص، مذیل بببلیوغرافیا توثیقیة، وفھرس 272منشورات جمعیة البحث العلمي والتوثیق، في حوالي 

للمحتویات، والكتاب في األصل عبارة عن أطروحة جامعیة تقدم بھا الباحث لنیل درجة الدكتوراه 

                                                                                                                                                                                              
العملیة "ب امن أجل كتابة التاریخ  یسمیھ خطاطة نظریة" كتابة التاریخ" كتابھشیل دوسرتو في م یرسم -  92

مرحلة / رشیفمرحلة األ: مراحل منھجیة متداخلة التي تتألف من ثالث   l’opération historique" التاریخیة
  مرحلة الكتابة، أنظر كتاب/ لتفسیر والتحلیلا

Michelle de Certeau, l’écriture de l’histoire, paris, 1975. 
عن مركزیة السرد في العملیة التاریخیة، ویتجھ " الزمن والسرد"یدافع الفیلسوف الفرنسي بول ریكور في كتابھ  -93

وال بالقارئ وما یفرضھ من اقناع، وثانیا بالوثیقة أ: تویاتالرتباطھ بثالث مس ،إلى اعتبار التاریخ ھو فن السرد بامتیاز
وھایدن منھ من نقائص، وثالثا بالسرد وما یتطلبھ من بناء درامي، ومن ثم یصبح التاریخ حسب بول ریكور وما تتض

وایت عبارة عن مادة أدبیة محضة، وھو ما یجعلنا نطرح تساؤال بخصوص ذلك، ھل یتعلق االمر بأزمة ابستمولوجیة 
  جدیدة؟ أم بعودة التاریخ إلى انتمائھ األصلي؟

منشورات جمعیة البحث العلمي  التحقیب التاریخي، اسھام في التأصیل االبستمولوجي والمنھجي،محمد صھود،  -  94
  .221، ص2016باط نت، روثیق، مطابع الوالت
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 م،  تحت إشراف قیدوم الدیداكتیكین بالمغرب  مصطفى حسني2011بكلیة علوم التربیة، سنة 

  .ادریسي

یندرج ھذا العمل المنھجي ضمن حلقات التراكم المعرفي الذي بدأه الباحث محمد صھود في ھذا    

الموضوع، من خالل اھتمامھ بموضوعات منھجیة ودیداكتیكیة خصبة، ابتدأت أوال بموضوع 

من خالل تشخیص واقع تدریس " مسألة التحقیب التاریخي"و" عملیة الفھم للنص التاریخي"

حقیب في المرحلة الثانویة التأھیلیة بالمغرب، في رسالتھ الجامعیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا الت

، كما تغتني اسھاماتھ في انخراطھ ضمن اللجنة التنظیمیة إلعداد ندوة دولیة 2002المعمقة سنة 

 25و  22ین نظمتھا الجمعیة الدولیة لدیداكتیك التاریخ بمشاركة جامعة محمد الخامس بالرباط ما ب

تدریس التاریخ باعتباره حوارا : لقاء التاریخ ولقاء اآلخر: " "بالرباط في موضوع 2004شتنبر 

  ": بیثقافیا

"Rencontre de l’histoire et rencontre de l’autre: l’enseignement de 

l’histoire comme dialogue interculturel." 

قاالت ذات الصلة بالجوانب المنھجیة، وإلقاء مداخالت في إضافة إلى مساھمتھ في نشر عدید الم   

مؤسسات جامعیة تتمحور حول ممارسة التفكیر التاریخي وتعلم التاریخ، فضال عن سنوات عدیدة 

من العمل المیداني في مجال التفتیش التربوي والتأطیر البیداغوجي ألساتذة مادة االجتماعیات 

لیف العدید من الكتب المدرسیة للمادة، سواء تعلق األمر بالتعلیم بالتعلیم الثانوي، ومساھمتھ في تأ

االبتدائي أم بالثانوي االعدادي والثانوي التأھیلي، زیادة على  مشاركتھ في إعداد الدلیل المنھجي 

لتأسیس الدولة  1200لتأطیر المشاركة التربویة للمؤسسات التعلیمیة في االحتفال بالذكرى 

تھ وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین األطر والبحث العلمي المغربیة، الذي أعد

  .2008لالحتفال سنة 

  :مضامین الكتاب

تنتظم ھذه القراءة وفق ثالثة محاور تتصل بمضامین الكتاب وقضایاه الكبرى، وبتتبع الخلفیة   

، وبمالحظات عامة حول المنھجیة واالجرائیة لمقاربة اشكالیة التحقیب التاریخي/ االبستمولوجیة

  .القضایا الكبرى التي یثیرھا الكتاب من زاویة التراكم االستوغرافي الحاصل في الموضوع

یحاول الكتاب أن ینسج حوارا ثالثیا بین ثالث مكونات متدخلة في بناء المعرفة التاریخیة عموما    

ة التاریخیة، المؤرخ كمنتج الماد: على وجھ الخصوص" التحقیب التاریخي"وموضوعة 
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وعبر ھذا الحوار الثالثي، یجد القارئ . والدیداكتیكي كمستھلك، واالبستمولوجي كمفكك لھذه المادة

من داخل الكتاب، مساءلة عمیقة لطریقة اشتغال مختصي الزمن، ورصدا لمجمل العملیات الفكریة 

فیة المؤرخین ومناھج البحث التي تسم عملیة التفكیر والكتابة التاریخیة، واستقراءا عمیقا الستوغرا

التاریخي، من خلفیة محاولة نقل ھذا العملیة التاریخیة من جانب نظري منھجي وابستمولوجي 

، "مصوغة تعلمیة"، یتوج ببناء نموذج نظري واجرائي عبر 95داخلي نحو جانب تربوي دیداكتیكي

  :وفقا لتصمیم منھجي من ثالثة فصول

  .  یة البحث وأدواتھ المنھجیةفصل أول منھجي یستعرض اشكال     

  .فصل ثان خاص بالتأصیل النظري للنموذج الدیداكتیكي    

  .فصل ثالث خاص بتجریب النموذج الدیداكتیكي عبر المصوغة التعلمیة ونتائج التجریب    

یحاول محمد صھود في الفصل األول تتبع السیاقات المعرفیة واالجتماعیة والتربویة التي جعلتھ    

  .م بموضوع التحقیب التاریخي، محددا األدوات المنھجیة التي ستمكنھ من تمحیص فرضیاتھیھت

یعنى الفصل الثاني بالتأطیر النظري للنموذج الدیداكتیكي وعملیة النقل االبستمولوجي للتحقیب   

ة التاریخي من مستواه االكادیمي الى مستوى الممارسة التربویة من خالل استقراء الكتب المنھجی

  :واالبستمولوجیة من خالل ثالثة مباحث

Conceptualisation التحقیب التاریخي كمفھمة: المبحث األول    

منھجیة التحقیب، من خالل التمییز بین التحقیب كسیرورة منھجیة وبین التحقیب : المبحث الثاني

  :باعتباره منتجا، من خالل التوصل إلى الفرضیات التالیة

ي للماضي على ضوء اشكاالت الحاضر، إذ ال حضور للماضي إال في التحقیب كبناء ذھن - 1

  .مخیلة الحاضر

  .التحقیب كأشكلة تأخذ بعین االعتبار تعدد المقاییس واألبعاد - 2

  .طبیعة التحول/ المنعطف/ المفھوم: التحقیب كبناء افتراضي یمس ثالث جوانب - 3

  .ھالتحقیب كاشتغال على الزمن وبالزمن بتعدد مستویات - 4

  .التحقیب كتقویم یعبر عن وعي تاریخي - 5

البعد / البعد المنھجي: یھتم المبحث الثالث ببناء خلفیة دیداكتیكیة تستند إلى ثالث أبعاد أساسیة 

  ).دور الوثائق والدعامات في عملة التحقیب( والبعد الوثائقي) المقاربة بالكفایات( البیداغوجي

                                                             
صبحت االستوغرافیات الحدیثة تنقل اھتمام المؤرخین من البحث في التاریخ كمتن معرفي إلى البحث حول خطاب البحث، وتشھد على ذلك أ -  95

  .ات عدة مؤرخین الذین انتقلوا من البحث في مواضیع تاریخیة الى البحث في دیداكتیك التاریخ من أمثال ھنري مارو وبول فینبیوغرافی
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دراسة بأجرأة النموذج الدیداكتیكي من خالل تجریبھ على تاریخ في ما یعنى الفصل الثالث من ال    

المغرب في القرن التاسع عشر متوجا بإعداد مصوغة تعلیمیة تتضمن دلیل االستاذ وكراسة للتلمیذ 

،حیث تھدف ھذه المصوغة إلى ربط تدریس التاریخ بالمنھج، واالنتقال من التاریخ كمعطى إلى 

یك أسئلة الماضي من خالل الحاضر، من أجل جعل المتعلمین التاریخ كمنتج یساھم في تفك

: یكتسبون مھارات منھجیة في ممارسة التحقیب التاریخي، ویستند ھذا الفصل إلى ثالثة مرتكزات

  .مرتكز ابستمولوجي ومرتكز منھجي واسطوغرافي، ومرتكز بیداغوجي

دیداكتیكي ھنري مونیو حول تنبني الخلفیة النظریة لھذا الكتاب على دراسة مرجعیة لل     

لمعرفة تمثالت األساتذة والمتعلمین حول اشكالیة التحقیب التاریخي، وھو  96"دیداكتیك التاریخ"

أمر یسترعي االنتباه في قراءة المنجز الدیداكتیكي الحاصل الیوم برحاب الجامعة المغربیة حول 

المغربي یتفادى الغوص في الجوانب  إشكالیة التحقیب، الذي  یظھر نقصا في ھذا الجانب، فالمؤرخ

االبستمولوجیة والدیداكتیكیة المصاحبة لفعل التفكیر التاریخي، في مقابل، تشھد بیوغرافیات بعض  

األجانب على المزاوجة بین البحث التاریخي ودیداكتیك التاریخ، كما یبرز من خالل أعمال 

"   وھنري مارو حول  97"ف نكتب التاریخكی"الفیلسوف الفرنسي بول فین الذي كتب كتابا بعنوان 

  .99وعبد اهللا العروي في مفھوم التاریخ 98"المعرفة التاریخیة

  :یطرح إذن كتاب التحقیب التاریخي عدة قضایا كبرى للنقاش  

  :التحقیب وسؤال التقادم -1

االت ویؤكد على تقادمھ في مواكبة انشغ" بالتحقیب الرباعي"یشن الكتاب ھجوما على ما یسمى    

المعرفة التاریخیة في الحاضر، فھذا التحقیب یعود إلى أكثر من أربعة قرون، أي حوالي القرن 

السابع عشر، ولم تعد لھ فعالیة مفاھیمیة ونظریة، بل وأضحى یشكل عائقا ابستمولوجیا أمام تطور 

  :مرجعا یحظى بمیزات أساسیة المعرفة التاریخیة،  إلى درجة جعلت 

  .ة من حیث تدبیر البنیات الجامعیةفعالیة مؤسسی - أ

  .إطار للبحث الجامعي وتحدید التخصصات داخل التاریخ -ب

                                                             
96 - Henri Moniot, Didactique de l’histoire, Nathan, 1993 ; et» l’imaginaire  peridiasateur » in Science 
technique et imaginaire: De la fiction a l’invention, de l’invention a la fiction. Acte de 12 eme journée 
internationales sur la communication, l’éducation et la culture scientifique et industrielles centre jean 
franco Chamonix, 1990. 
97 - Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1979. 
98- Henri -Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, Edition du seuil, 1975. 

ھذا  ال زال كتاب مفھوم التاریخ للمؤرخ عبد اهللا العروي لم یقرأ بعد بشكل كاف یمكن من استیعاب كل مضامینھ المعرفیة، والحال یعتبر -  99
  .ولوجیامن أھم ما كتب في حقل االبستمالكتاب 
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  .منطلق لبناء المنھاج الدراسي - ج

  .مرجعیة للمباریات الرسمیة للمتدربین والمكونین - د

  .أساس لترتیب األرشیفات الوطنیة والدولیة - ذ

یات كبرى، من قبیل ھل یطابق مثال تاریخ والواضح، ترافق ھذا التحقیب الرباعي جملة إشكال  

الشعوب غیر األوربیة؟ وھل یتالءم مع تخصصات أخرى مجاورة للتاریخ في سیاق تبني خلفیة 

 التناھج؟ وھل تتماشى مفاھیمھ مع مستجدات المعرفة التاریخیة؟

  :وعموما، یطرح التحقیب التاریخي عدة اشكالیات بین الفالسفة والمؤرخین

یب التاریخي یشترط وحدة التاریخ االنساني، وتعد ھذه النقطة جوھر خالف عمیق بین التحق - أوال 

ال یعترف " أفول الغرب" الفالسفة والمؤرخین، فمثال الفیلسوف أوزوالد شبنغلر صاحب كتاب 

  .  بوحدة التاریخ االنساني، ویدفع بالقول أن ھناك ثقافات متعددة  لھا خصوصیات تمیزھا 

كاتجاه فلسفي وجھت نقدا الذعا إلى المعرفة التاریخیة، من خالل التركیز على : یةالبنیو - ثانیا 

" مفھوم الثبات، عكس التاریخ الذي یركز على مفھوم التحول، ویظھر لقارئ كتاب فرناند برودیل 

الذي ھو عبارة عن معارك مع العلوم المجاورة إلثبات ھویة التاریخ في "  كتابات حول التاریخ

دان الھویة بعد االنصھار في دائرة العلوم االجتماعیة خالل الخمسینات والستینات من لحظة فق

ترتبط " مؤرخ المتوسط"القرن الماضي، فالحقبة تكتسي عند البنیویین مفھوم البنیة، بینما عند 

  :بالزمن المتعدد

/ ادیة واالجتماعیةالجوانب االقتص: المدة المتوسطة/ الجوانب الحضاریة والثقافیة: المدة الطویلة 

الجوانب السیاسیة والدیبلوماسیة، ویظھر ذلك مع االنتربولوجي البنیوي كلود لیفي : المدة القصیرة

  "المجتمعات الباردة"ستراوس أعاد النظر في مركزیة الغرب االثنوغرافیة، ودافع عن 

  :المفاھیم التحقیبیة -2

لدى المؤرخین، التي تعبر عن بناء داخلي،  یناقش الكتاب سیرورة تشكل المفاھیم التحقیبیة    

الذي " مفھوم الوسیط" وتتسم بمراجعة دائمة حسب مستجدات االنتاج االستوغرافي، مقدما مثاال ل

یبتدأ في عرف التحقیب المعیاري مع الغزوات الجرمانیة وسقوط االمبراطوریة الرومانیة وینتھي 

، ھذا المفھوم من حیت تأصیلھ 1492- 476(س عشرباكتشاف العالم الجدید في آواخر القرن الخام

التاریخي بدأ مع مؤرخي الحركة االنسیة خالل القرن الخامس عشر، ثم انتشرت الكلمة في القرن 

م مع المؤرخ األلماني سیالریوس على المستوى المدرسي، وأصبح الوسیط مع مفكري عصر 17
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اھیة األنواریین للكنیسة وتمجید عصر م یحمل نعتا قدحیا في سیاق كر18األنوار خالل القرن 

وفي . النھضة، لیحصل شبھ إجماع خالل القرن التاسع عشر على أن الوسیط یمثل عصر الظالم

سیاق تجدد المعرفة التاریخیة وقع تخفیف لھذه النظرة السلبیة للوسیط مع كل من جاك لوغوف 

ط یمتد إلى حدود الثورة الفرنسیة، بل ھناك من اعتبر الوسی. بفرنسا وعبد المجید قدوري بالمغرب

وھناك من عثر على بقایا وسیطیة في القرن العشرین، كإمانویل لوروا الدوري في مونوغرافیتھ 

  100.، وجورج دوبي حول تاریخ أروبا في العصر الوسیط"مونتایو"حول 

  :واقع العالم العربي واالسالمي في عالقتھ بالتحقیب - 3

ستوغرافیا العربیة االسالمیة مع اشكالیة التحقیب التاریخي، ویرصد یتتبع الكتاب  تفاعل اال    

" بعض االسھامات الجادة التي تناولت التاریخ العربي االسالمي كتلك التي أنتجھا ھودسون حول 

، التي تفصح عن تبنیھ مسافة من التحقیب الرباعي في تحقیبھ 101"االسالم في التاریخ العالمي

النظر في مسألة أن العالم االسالمي دخل مرحلة انحطاط بعد معركة بالط  لتاریخ اإلسالم، معیدا

م، ومؤكدا على قوة العالم االسالمي إلى حدود القرن السادس عشر، مقدما دلیال 732الشھداء سنة 

: على ذلك بوجود ثالث امبراطوریات قویة في قلب العالم االسالمي تشھد على امتداده المجالي

غولیة في الھند، االمبراطوریة العثمانیة واالمبراطوریة الصفویة، وبھذا یكون االمبراطوریة الم

ھودسون قد أعاد النظر في مسألة االنحطاط التي وسمت االنتاج التاریخي قیاسا باالمتداد 

  .   الجغرافي

الذي یأخذ التحقیب " التحقیب المعكوس"وضمن ھذا السیاق، ینتقد محمد صھود ما یسمیھ ب  

ي، ویحاول إفراغھ من محتویاتھ المعرفیة، من خالل نموذج عمر فروخ الذي جعل فترة األوروب

سنة فتح  1453التاریخ الوسیط مثال تبدأ في التاریخ االسالمي مع ھجرة الرسول الى غایة 

  . 102القسطنطینیة، إنھ تحقیب یبحث عن إعطاء خاصیة للعالم االسالمي لكنھ یعكسھ

  :التحقیب كسیرورة منھجیة: 4

یسائل محمد صھود من خالل مبحث التحقیب التاریخي كسیرورة منھجیة تلك العملیات الفكریة    

التي یعبئھا المؤرخ إلنتاج تحقیب معین، فعادة ما یتم اعتبار التحقیب عبارة عن تقطیع كرنرولوجي 
                                                             
100 George Duby, l’économie rural et la vie des compagnes dans l’occident  médiéval, 2 vol, paris, 1962. 
101 G. Hodgson et S. Marschal, l’islam dans l’histoire mondiale, Texte réunis, Traduit de l’américain, et 
préface par Abdeslam Cheddadi, Sindibab, Actes du sud pour la traduction française, 1998. 

أن اإلجتاه الفعلي للتأليف التارخيي كان من التجزئة باحلقب إىل التقسيم حسب السنوات ، أي  انتقد عبد اهللا العروي هذا التوجه من التحقيب مؤكدا على أكد  - 102
القول أن املؤرخني اختاروا يف القرون املتأخرة التأريخ حسب السنني أو حسب العقود ،  وميكن ، (chroniques)سبقت احلوليات  ( périodes)أن احلقبيات 

ألسباب ختتلف من مكان إىل آخر، بضرورة استعادة مفهوم  historiens)(واملؤرخون    chroniqueurs)فطغى التأليف احلوليايت ملدة طويلة، مث شعر اإلخباريون 
  .م ذلك يف ظهور واستخدام حتقيبات خمتلفةاحلقبة، لكن يف سياق جديد، وقد ساه
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لتعریف للزمن، ویتم نسیان الخلفیة النظریة التي تكون وراء ھذا التحقیب، التي تنبني على ا

التاریخي كأرضیة نظریة للتحقیب، فالتحقیب التاریخي ھو مفھمة ترمي إلى إبراز التحوالت 

، ھو تحول 103"التحول في الزمن" المجتمعیة في الزمن ولیس الماضي بتعبیر المؤرخ مارك بلوك

في الزمن ووثائره ومنعطفاتھ، حیث  تتم ھذه المفھمة عبر سیرورة منھجیة تتأسس على صیاغة 

. شكالیة تحقیبیة تستھدف بناء الحقب، وإنتاج مفاھیم تحقیبیة، من منطلق كرنولوجي، ثم تأویلھاإ

  .فالتحقیب لیس عملیة بسیطة فھي عملیة ننتج بھا المعرفة التاریخیة

/ التوقیت/ اإلشكالیة التحقیبیة:  وتتفرع عن التحقیب باعتباره سیرورة منھجیة عدة قضایا 

  .لالتأوی/  الكرونولوجیا

  :اإلشكالیة التحقیبیة - أ

یستحضر الدیداكتیكي محمد صھود تجربة أندري سیغال دیداكتیكي كندي  أثناء اشتغالھ مع    

التالمیذ في الثانوي، انطلق من إشكالیة معاصرة حول مفھوم الغرب المعاصر، تناول اشكالیة 

م بین نھر  1000ي أن الغرب ظھر حوال: ، منطلقا من فرضیة أولیة"أصول الغرب المعاصر"

السین والراین عن طریق التأقلم ما بین ثقافة متوسطیة وثقافة أطلسیة، ھذا التناول الذي تبناه أندري 

، ویكون بذلك أنتج تحقیبا "العصابات األربعة"سیغال سیمكن من تجاوز التحقیب الرباعي، أو 

  . یرصد مظاھر التحول ووثائره في الزمن، ویتتبع محطاتھا

La datation :  التوقیت -ب  

عملیة تقنیة تھدف الى وضع االحداث داخل سلم زماني اخترعھ الناس ھو التقویم، ویطلق التقویم   

على العملیة والنتیجة في ان واحد، وھو ما تدل علیھ كلمة الروزنامة، ویتمثل في توطین األحداث 

سنوات، وقد یكون بالشھور، ، وھو عملیة أساسیة في منھج المؤرخ، قد یكون عاما بال104والوقائع

فالتوقیت لیس سھال ویتضمن صعوبات . وقد یكون بالدقائق والثواني في الحاالت الدیبلوماسیة

كثیرة، فمثال توقیت القوانین ھل نعتمد تاریخ المصادقة في البرلمان؟ أم تاریخ دخولھ حیز التنفیذ؟ 

خ مرھون بالزمن، سواء كان قصیرا أم تاریخ صدوره في الجریدة الرسمیة؟ وبالتالي یكون المؤر

  .أو طویال

  

  

                                                             
103 -M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier de l’historiens, paris, Armand Colin, 1964. 1974, P 5.  

  .158ص،2016لتحقیب التاریخي، اسھام في التحقیب االبستمولوجي والمنھجي ، مطابع الرباط نت، محمد صھود، ا -  104
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 Chronologie : الكرنولوجیا -ج    

تقسیم حسب التسلسل الزمني وتقطیع زمني لتطور االحداث التاریخیة، ویعتبھا البعض العلم الذي 

، یجب أن نمیزھا عن مفھوم 105یمكن من موضعة االحداث في صیرورة التاریخ البشري

ممارسة تاریخیة تقلیدیة قدیمة تقتضي ترتیب األحداث، بینما الحولیات، فالحولیات ھي 

الكرونولوجیا علم مساعد یقوم على أساس موضعة األحداث في التاریخ سواء كان تاریخا وطنیا، 

وبھذا تطرح الكرنولوجیا عدة صعوبات لموضعة األحداث في الزمن، فمثال . أو محلیا أو عالمیا

 5بالتوقیت المحلي؟ أم  1945غشت  6ى ھیروشیما، ھل نعتمد على تاریخ إلقاء القنبلة النوویة عل

بتوقیت واشنطن؟ ونفس الشيء یقاس في ما یتعلق في إلتقاء التقاویم القمري  1945غشت 

  .والشمسي مثال

L’interprétation : التأویل - د   

  .    وحدة الحقب وتنوعھا، نؤول التحول، نؤول المنعطفات: ماذا نؤول؟ نؤول   

المنعطف مكون أساسي لإلنتاج التحقیبي، فھو لیس قطیعة زمنیة تفصل بین حقبتین، فمثال ال    

م حقبة فاصلة بین التاریخ القدیم والوسیط، وبالتالي فالمنعطف ھو قطیعة 476یمكن أن نعتبر سنة  

الذي أنجزه " تاریخ المغرب تركیب وتحیین"واستمراریة في آن، ویتضح ذلك من خالل كتاب 

عھد الملكي للبحث في تاریخ المغرب تحت إشراف محمد القبلي، الذي سمى القرن الخامس الم

وقد یكون قرنا حسب طبیعة . م1415، فالمنعطف قد یكون سنة مركزیة "المنعطف"عشر ب

  .التحوالت، وبالتالي المنعطف لیس ھو السنة القطعیة الفاصلة لكنھ قد یتضمن االستمراریة

  : وعھاتأویل وحدة الحقب وتن

تدخل ما بین منعطفین، لكنھا داخلھا وحدات وحقب فرعیة، مثل فترة " مرحلة الحمایة"مثال   

الحركة الوطنیة، وداخل فترة الحركة الوطنیة قد نجزؤھا إلى حقب فرعیة تدخل في إطار حقبة 

  .كبرى عامة

  :تأویل التحول - 

  .قد نؤول بالمقارنةبماذا نؤول؟ قد نعثر على وثیقة؟ قد نؤول بعنصر تفسیري؟  

  

  

  

                                                             
  .159، صود، نفسھمحمد صھ -  105
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  :خالصات

المؤرخ حینما یحقب ال یشتغل بمنطق آلي، فھو یصدر عن إشكالیة وھو یمارس التوقیت      

واشكالیاتھ إنطالقا من قراءة الوثائق، كما یمارس ترتیب ھذه األحداث عبر التزامن والتعاقب، ثم 

  .یقوم بتأویلھا

  .  ات فكریةالمنھج التحقیبي یمكن تشریحھ إلى عملی    

المؤرخ ال یقوم بالتحقیب بشكل خطي یبدأ باإلشكالیة وینتھي بالتأویل، وإنما یقوم بعملیة دورانیة    

  .أو لولبیة

  : المنتج التحقیبي: 4

یتساءل محمد صھود في سیاق المنتج عن ماذا ینتج المؤرخ؟ لیقدم جوابھ من ذلك من خالل    

  :ثالث منتوجات أساسیة

  :الحقبة: ولالمنتوج األ - أ

الحقبة ھي فترة من الزمن تنحصر بین منعطفین زمنیین وتتسم بخصائص تمیزھا عن الحقبة 

السابقة، وتنتظم في مفھوم مركزي عام، وتبرز تحوال ما، وتستخلص معالم الحقبة من خالل من 

مفاھیم ،فمثال  مفاھیم مثل النھضة، األنوار، السلفیة وغیرھا ھي 106االحداث والوقائع المھیمنة

لیست معطاة في الوثائق التاریخیة، وقد تكون معطاة، لكن المؤرخ یقدمھا في صیغة علمیة 

  .ممنھجة

  :المنعطف: المنتوج الثاني -ب

المنعطفات ھي الحدود الزمنیة التي تفصل بین الحقب، لكن مفھومھا ال یشیر إلى القطیعة بین  

د معنى التراكم، ویشیر المنعطف إلى وجود الحقب فحسب، بل یدل أیضا على وجود استمراریة تفی

تحوالت ال تشمل فقط مجاال واحدا بل مجموعة من المجاالت والقطاعات بشكل متزامن ومتواز، 

وقد یكون المنعطف عبارة عن تاریخ محدد في سنة مثال، او عبارة عن مدار زمني من سنوات عدة 

  . 107تتمحور حول سنة مركزیة

                                                             
  .160صیل االبستمولوجي والمنھجي، صي، اسھام في التأخمحمد صھود، التحقیب التاری -  106
  .161، ص محمد صھود، نفسھ -  107
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 1912- 1792فرضیة  القرن التاسع عشر الممتد  108"تركیب وتحیین تاریخ المغرب"تبنى كتاب  

فالمنعطف یبقى تحت السلطة المعرفیة . التي تعبر عن تحول المغرب من لحظة إلى أخرى

  .للمؤرخ، التي تمتح من االعتماد على معطیات وثائقیة أو معطیات تأویلیة

  : التحول: المنتوج الثالث -د

، 1912ى االستمراریة، فالحمایة تتضمن قطیعة مع مغرب ما قبل ال نركز على القطیعة بل حت 

مفھوم التحول وبالتالي، یكتسي ". الثابت والمتحول"وال ننكر االستمراریة التي ھي موجودة فیھا 

، ومن جھة ...)اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة، فكریة، تقنیة(فھو من تطبعھ الشمولیة : عدة دالالت

ومن جھة ثالثة التفاعلیة ...) محلیة، وطنیة، اقلیمیة، جھویة(اییس المكانیة أخرى التعددیة في المق

الھیمنة ورد الفعل (بین ما ھو خارجي وما ھو داخلي بین المركز والھامش من حیث میزان القوة 

  ).تجاه الھیمنة، تكتالت وتكتالت مضادة

  اإلنتاج: المنتوج الرابع -ج

  .لسقوط في اسقاط المحتوى المعرفي على الحقب الزمنیةیتم من خالل بناء الحقبة، وعدم ا   

  :البعد البیداغوجي للتحقیب -5

قدرة ضمن كفایة ترسیخ اكتساب المھارات "تشیر التوجیھات التربویة الى كون التحقیب مجرد   

وبالتالي فھو ال ینسجم مع منطق الكتاب من حیث أن التحقیب مفھمة وسیرورة منھجیة، " المنھجیة

عملیة منھجیة كبرى بمثابة كفایة من بین الكفایات التي ینبغي " قیب حسب الكتاب عبارة عن فالتح

، وعلى ھذا األساس، اختار الباحث تاریخ المغرب 109ان یسعى تدریس التاریخ لتنمیتھا في المتعلم

ة في القرن التاسع عشر من أجل تطبیق المنھجیة التحقیبیة المقترحة، بھدف أجرأة تعلم المنھجی

التحقیبیة من خالل اقتراح بطاقات تعلیمیة تتضمن أنشطة دیداكتیكیة تنمیھا بدورھا عملیات فكریة 

ولضمان إنجاز المصوغة اقترح الباحث مجموعة من التدابیر الدیداكتیكیة التوجیھیة، كما . معینة

قدم أجوبة للمصوغة التعلمیة، بھدف تأسیس تعلم التحقیب التاریخي على أسس منھجیة 

ابستمولوجیة من شأنھا أن تسھم في تنمیة الممارسة المنھجیة التحقیبیة عند متعلم المرحلة الثانویة 

  .110التأھیلیة

وإلنجاز ھذه المصوغة ثم االرتكاز في بنائھا على أسس منھجیة وابستمولوجیة بحیث ثم توضیح   

أشكلة، التوقیت،  (أبرز مكونات ھذه األسس، والمتمثلة في المقوالت المنھجیة التحقیبیة 
                                                             

 ،منشورات المعھد الملكي للبحث في تاریخ المغرب ،شراف وتقدیم محمد القبليإ" تحیین وتركیب :تاریخ المغرب"من المؤلفین  جماعة -  108
  .2011 ،الرباط

   .12ص اسھام في التأصیل االبستمولوجي والمنھجي ، نفسھ، : التحقیب التاریخيمحمد صھود،  -109
  .16نفسھ، ص محمد صھود،  -  110
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، كما ثم تأطیرھا بیداغوجیا بمدخل مقاربة الكفایات، وھكذا ثم )الكرنولوجیا، التأویل ثم البناء

االنطالق من الكفایات، وھي عملیة التحقیب عموما من أجل تفریعھا إلى قدرات بدورھا یتم 

  . 111ةتفریعھا إلى أھداف تعلمیة، وأخیرا عملیات فكریة تختتم بإنجازات إجرائی

وألن موضوع التحقیب التاریخي یحتاج إلى تأسیس منھجي وابستمولوجي یساھم فیھ المدرس،     

فقد استندت المصوغة التعلمیة إلى إعداد دلیل األستاذ یتضمن كل المعطیات المعرفیة والمنھجیة 

ذة والتنظیمیة التي تجعلھ دلیال توجیھیا، وذلك بھدف توحید الرؤى والتصورات بین األسات

المجربین، ویرتكز ھذا الدلیل على انشطة دیداكتیكیة متمفصلة حول اشكالیة تحقیبیة، بھدف اقامة 

  .  112نقل دیداكتیكي للمعرفة العالمة إلى أنشطة تعلمیة

ویختتم الفصل الثالث بمبحث تجریبي لعینتین إحداھا تجریبیة وأخرى ضابطة في ثالث مدیریات   

  : حول اشكالیة مركزیة ) موالي رشید/ القنیطرة /بنسلیمان(اقلیمیة          

كیف یمكن ردم الھوة المنھجیة في التحقیب بین الخطاب االبستمولوجي واالسطوغرافي من جھة 

والواقع الدیداكتیكي من جھة اخرى بشكل یسھم في تنمیة الجانب الفكري والمنھجي للمتعلم في 

  113.المماریة الدیداكتییكة

  :ات توصل الباحث محمد صھود الى ما یليوبعد تمحیص الفرضی  

المصوغة التعلمیة المھیأة على أسس ابستمولوجیة ومنھجیة قابلة لألجرأة على مستوى  - 1  

الممارسة الدیداكتیكیة في الفصول الدراسیة بالتعلیم الثانوي التأھیلي، وھي بذلك تعدو منسجمة مع 

، وأطروحة البشیر تامر 114وتعلم التاریخ أطروحة مصطفى حسني ادریسي حول التفكیر التاریخي

  . 115مفھوم الزمن التاریخي

تطویر دیداكتیكیة التحقیب التاریخي رھین بالتنقیب في األصول االسطوغرافیة المنھجیة  - 2 

  .واالبستمولوجیة من أجل الوقوف على المفاھیم المھیكلة للتحقیب التاریخي

سس ابستمولوجیة ومنھجیة ضمن المصوغة التعلمیة تعلم منھجیة التحقیب التاریخي بناء على أ - 3

  .یؤدي إلى تحصیل أكبر على المستوى المنھجي للمتعلمین

  .تمكن المتعلمین من تعلم المفھمة المرتبطة بالتحقیب التاریخي في مختلف خطواتھا المنھجیة - 4

                                                             
  .185، ص 2016محمد صھود  -  111
  .220، ص نفسھ -  112
  .221، ص نفسھ -  113

114 M. Hassani Idrisi, La pensée historienne et l’apprentissage de l’histoire, Paris, le Harmattan, 2005. 
اقتراح نموذج دیداكتیكي لتعلم مفھوم الزمن التاریخي في السنة الثالثة ثانوي : تامر، مساھمة في دیداكتیكیة  الفكر التاریخي البشیر  115 -

  2005/ 2004: السنة الجامعیة، كلیة علوم التربیة، الرباط، م التربیة، تحت اشراف امحمد الزعیميي، اطروحة لنیل دكتوراه الدولة  علوداعدا
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  :مناقشة الكتاب

  :  یثیر كتاب التحقیب التاریخي جملة من المالحظات   

  :ستوغرافیا التحقیب بالمغربا: أوال

استأثر موضوع التحقیب التاریخي باھتمامات عدة باحثین بالمغرب وخارجھ، وھو تناول قدیم    

" مفھوم التاریخ" في ثوب جدید، تكشف عنھ عدة مساھمات لكل من عبد اهللا العروي في كتابھ 

" تكوین العقل العربي"الجابري  الذي ال زال لم یحظ بالمتابعة النقدیة الالزمة، وكتاب محمد عابد

تاریخ المغرب في القرن التاسع عشر، أفكار في التحقیب، ناھیك عن " مقالة ألحمد التوفیق بعنوان 

  .116سلسة من الندوات التاریخیة

وتفصح ھذه االسھامات االستوغرافیة عن ھموم تحقیبیة تعتري عملیة كتابة التاریخ، ومحاولة     

ب الرباعي الذي یخفي زوایا ظل كثیرة معتمة في التاریخ المغربي، والواقع، ھدم كرنوزوفیة التحقی

تنھجس كل ھذه االسھامات التحقیبیة بالبعد المركزي لإلسالم كتحول مفصلي في تاریخ المغرب، 

إذ یالحظ أن جل المؤرخین المغاربة، باختالف مشاربھم واتجاھاتھم الفكریة، لم یستطیعوا االنفالت 

القوي لإلسالم  كمعطى جدید وحاسم في تاریخ المغرب، لذلك أصبح من الضروري من الحضور 

  .اعتباره في أي اقتراح لتحقیب مغربي

  :   نمط االنتاج بمغرب ما قبل االستعمارالتحقیب و: ثانیا

یثیر ھذا الموضوع نقاشات صاخبة بین المھتمین بحقل االقتصاد والسوسیولوجیا والمؤرخین من    

مق البنیات االقتصادیة واالجتماعیة بمغرب قبل الحمایة، وفي ھذا الصدد یقف المتتبع أجل فھم ع

لھذا المتن المتعدد، على تنوع الفرضیات االقتصادیة التي حاولت تفسیر نمط االنتاج ما قبل 

الكولونیالي، فھل یتعلق األمر بنمط انتاجي عتیق كما أفادت بذلك المؤرخة الفرنسیة لوسیت 

قائدي بعبارة بول / أم یتعلق األمر بنمط معاشي بتحدید نیكوال مشیل؟ أم بنمط قیدويفالنسي؟ 

باسكون؟ أم بنمط انتاجي مبني على الكفاف بتحدید أحمد التوفیق؟ أم  بنمط انتاجي آسیوي كما تفید 

  أدبیات التحقیب الماركسي؟  

  :التحقیب والوعي التاریخي:  ثالثا

                                                             
"  التاریخ مفھوم: "  كتابھ في العروي اهللا عبد المفكرتناولت عدة أقالم موضوع التحقیب التاریخي ویمكن االستئناس ھنا ببعض منھا مع   -116

ب في التاریخ العربي، ضمن ومحمد حواش، مالحظات واجتھادات حول مسالة التحقی"  العربي العقل تكوین: " كتابھ في الجابري عابد ومحمد ،
، تنسیق محمد مفتاح وأحمد بوحسن، منشورات كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة، الرباط، مطبعة "التحقیب، التقلید، القطیعة والسیرورة"ندوة 

التحقیب في الكتابة "  ، ضمن ندوة"تدریس تاریخ العصر الوسیط ومسألة التحقیب"، وأیضا محمد فتحة، 1997النجاح الجدیدة، الدار البیضاء 
 تاریخ: " عنوان یحمل لھ مقال في التوفیق أحمد وكذلك،  2005نوفمبر  21/23، تونس 2005ماي  26/29التاریخیة المغاربیة، مراكش 

 التحقیب وعموض كان ذلك على زیادة،  1988 السنة ، 9 العدد ، الرباط ، المشروع مجلة"  التحقیب في أفكار ، عشر التاسع القرن في المغرب
  .1997،" السیرورة ، القطیعة ، التقلید: التحقیب" حول والثانیة 1994 ،"  التحقیب إشكال"  حول األولى ، لندوتین أساسیا موضوعا
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التحقیب في صلب العملیة التاریخیة التي تحدث عنھا مشیل دوسرتو  ھذا التجدید المنھجي یدمج   

، حیث یصبح "صناعة التاریخ" في مقالتھ ضمن الكتاب الضخم الذي أشرف علیھ جاك لوغوف 

التحقیب التاریخي عملیة بناء واعادة بناء، كتابة واعادة كتابة، قراءة وإعادة قراءة، استعادة 

غة مقوالت ومفاھیم، تعلیق على تعلیق، تأویل داخل تأویل، تتأتى لمقوالت ومفاھیم، واعادة صیا

المعقولیة في عملیة تجدید المعرفة التاریخیة، وبھذا التجدید یتمكن الباحث من أن یضفي نوعا من 

/ قدیم(االستدالل التاریخي، ویعید النظر في التحقیب المعیاري الموروث عن التجربة األوربیة 

لنفاذیة صالحیتھ المعرفیة والمفاھیمیة من جھة، ولعدم قدرتھ على  )معاصر/ حدیث / وسیط

  .االستجابة لتطورات ابستمولوجیا المعرفة التاریخیة

  :التحقیب وأسئلة األجرأة البیداغوجیة: رابعا

یطرح نقل المصوغة التعلمیة من واقع نظري ابستمولوجي ومنھجي إلى عملیة التجریب   

ء بالنسبة للمدرسین وحتى المتعلمین، ومن جملة ھذه الصعوبات ما قد والتطبیق عدة اكراھات، سوا

یرتبط ببنیات االشتغال داخل المؤسسات الثانویة، ومنھا ما قد یرتبط بغیاب المتابعة النقدیة ألغلبیة 

االسھامات الدیداكتیكیة في حقل التاریخ من طرف المدرسین، ومنھا أیضا ما قد یرتبط بأزمة 

یة وببؤس التاریخ، وعدم قدرتھ على تقدیم إجابات مقنعة ألسئلة المتعلمین الماتحة من العلوم االنسان

عمق الحاضر وانھجاساتھ، في زمن أضحى فیھ التاریخ كخطاب منھجي ینتج المؤرخون مصادرا 

ینتج كثیرا لكنھ "من طرف عدة حوامل جدیدة تنازعھ الشرعیة، وأصبح التاریخ بعبارة بییر نورا 

، ویزداد األمر صعوبة كلما انتقلنا بالمصوغة التعلمیة نحو مستوى تعلیمي آخر، "ال قلیالال یقنع إ

تختلف معھ الفروق السیكولوجیة والبیداغوجیة للمتعلمین، وكلما انتقلنا في الحقب، فھل یمكن مثال 

تجریبھا في تاریخ الزمن الراھن، من حیث ھو زمن فائر، وقریب من الذاكرة أكثر منھ إلى 

لتاریخ، وھل التحقیب یحتاج بدوره إلى مسافة زمنیة بین الذات والموضوع، وفقا لقواعد ا

  الوضعانیین؟ أم أنھ  یمكننا تحقیب وقائع مستجدة؟ 

  :التحقیب التاریخي وجاذبیة القرن التاسع عشر -5

 ، تقودنا الحصیلة إلى تسجیل117حینما نقرأ المنجز االستوغرافي برحاب الجامعة المغربیة   

فمن االستعمار إلى جذور االستعمار ومن الحركة الوطنیة الى أصول الوعي : مالحظة أساسیة

  ، فھل تعكس ھذه الرؤیة االسترجاعیة للزمن عن ھّم تحقبیي لدى مختصي الزمن؟  118الوطني

                                                             
وثانیا أوال تحقیق المتون التاریخیة، : منذ االستقالل  ساسیة تحكمت في االنتاج االستوغرافي بالجامعة المغربیةیمكن رصد ثالث اتجاھات أ -  117

  :، وھي تتوزع بالشكل التاليديصاتماعي واالقتثالثا  دراسة التاریخ االجو االھتمام بالتاریخ العالئقي، 
  .%42,67رسالة وأطروحة تھم التاریخ االقتصادي واالجتماعي  بنسبة  192
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لقد مارس القرن التاسع عشر ھیمنتھ وجاذبیتھ على عموم الباحثین، وھو ما تعكسھ األبحاث    

والتي قدمت مسحا شامال " اینولتان"افیة التي تناسلت من رحم أطروحة أحمد التوفیق المونوغر

لجغرافیة المجال المغربي بكل مكوناتھ األساسیة، فھل یعني انھجاس محمد صھود بتحقیب القرن 

التاسع نابع من توفر مادة أرشیفیة كافیة لتتبع الموضوع؟، وھل یمكن مثال تحقیب فترة تاریخ 

التي التزال لم یحظ باھتمام كاف من طرف الباحثین المغاربة في ظل ھیمنة الدراسات الحمایة 

األجنبیة لكل من دانییل ریفي وولیام ھوینسطن وبییر فیرمورین؟ وماذا عن تاریخ الزمن الراھن 

 الذي بدأ یفرض نفسھ في سیاق جدل التاریخ والذاكرة في االستوغرافیا المغربیة؟  

دي ھذا الكتاب خدمات جلیلة لكل المھتمین بحقل المعرفة التاریخیة، سواء كان وختاما، یس      

مؤرخا احترافیا، أو مدرسا دیداكتیكیا، بل ویمّكن من إعادة التفكیر في موضوع التحقیب التاریخي 

على ضوء المراجعات االبستمولوجیة والمنھجیة التي شھدھا التاریخ من لحظة التاریخ الوضعاني 

سینوبوس وفیكتور النغلوا  إلى مرحلة الحولیات مع مارك بلوك ولوسیان فیفر وفرناند مع شارل 

برودیل إلى لحظة ظھور مدرسة التاریخ الجدید مع جاك لوغوف وجورج دوبي وآخرین، كما 

یتناغم في السیاق التربوي المغربي مع بیداغوجیة الكفایات المعتمدة في منھاج التدریس بالمغرب، 

افدة مھمة على مجال الممارسة البیداغوجیة لتدریس التاریخ في السلك الثانوي التأھیلي بل ویفتح ن

من خالل إعداد مصوغة تعلمیة توجیھیة تنقل التحقیب من منجز میكانیكي نحو مفھمة وبناء على 

، ضوء االشكالیة التحقیبیة، مما یجعلنا نقر بأن ھذا الكتاب یحدث فعفعة في مجال التحقیب التاریخي

  . وینقلب على كل األصنام التحقیبیة المعتادة

  :المراجع المعتمدة

  :   بالعربیة

محمد صھود، التحقیب التاریخي، اسھام في التأصیل االبستمولوجي والمنھجي، منشورات  - 1

 .2016جمعیة البحث العلمي والتوثیق، مطابع الرباط نت،

اقتراح نموذج دیداكتیكي لتعلم مفھوم : تاریخيالبشیر تامر، مساھمة في دیداكتیكیة  الفكر ال  - 2  

الزمن التاریخي في السنة الثالثة ثانوي إعدادي، اطروحة لنیل دكتوراه الدولة  علوم التربیة، تحت 

  .2005/ 2004: اشراف امحمد الزعیمي، كلیة علوم التربیة، الرباط، السنة الجامعیة
                                                                                                                                                                                              

  .%23,77رسالة وأطروحة تھم التاریخ السیاسي بنسبة  107
  .%20ني والثقافي بنسبة رسالة واطروحة تھم التاریخ الدی 90
  . %13,56رسالة واطروحة تھم تحقیق النصوص المخطوطة بنسبة  61

  .36، ص،2015انظر كتاب محمد حبیدة، بؤس التاریخ، مراجعات ومقاربات، دار األمان، الطبعة االولى، 
  111، ص 2012ي، الطبعة األولى،عبد األحد السبتي، التاریخ والذاكرة، أوراش في تاریخ المغرب، المركز الثقافي العرب -  118
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  :تقدیم

لقد عرف المغرب بروز العدید من الوجوه النسائیة التي عرفت بالشدة والشھرة والقوة والبطش،     

وقد كان لھا من الصبغة األسطوریة أكثر من الواقع المعاش المفترض، وفي ھذا اإلطار جرنا 

مشھورة، كانت من أخطر  البحث العمیق للتراث المغربي الشمالي للحدیث عن شخصیة غماریة

نساء ھذه المنطقة وأشدھم تأثیرا في المجتمع الغماري في تلك الفترة، ھذه الشخصیة التي اكتسبت 

زخما كبیرا الرتباط اسمھا بالمتنبي الشھیر، الذي سمي بحامیم المتنبي، الذي سمي الجبل جبل 

  .حامیم على اسمھ، والذي شغل المؤرخین بدعوتھ وتنبئھ

نحاول اإلجابة على عدة فرضیات تنطلق من مكانة المرأة الغماریة في المجتمع حیث س    

الغماري، ومرورا بالتأثیر الذي عكستھ المرأة الغماریة على الجوانب الحضاریة والثقافیة للمجتمع 

  دب النسوي يف مشال املغربمالمح من األ
  دابو الغمارية منوذجا 

  

 المودن موسى

 باحث في األدب المغربي
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الغماري، مرورا بأھم ما تركتھ لنا المصادر التاریخیة من قصص ھؤالء، وانتھاء بواجب 

التعریف باألدب الغماري الغائبة خصائصھ، وجوانب كثیرة من لمحاتھ الموغلة المؤرخین اتجاه 

  .في القدم

  :المرأة المغربیة التاریخ المزھر: أوال

  :خصوصیة المرأة المغربیة بالعموم والغماریة بالخصوص -

لقد كان للمرأة المغربیة دور مھم في المجتمع المغربي، سواء ارتبط األمر بداخل المجتمع     

لراقي أو في إطار المجتمع البسیط، وقد عرف المجتمع المغربي قیام نماذج من ھؤالء اللذین أثروا ا

بشكل كبیر في مجریات السیاسة العامة والخاصة للبد، ومن أبرز ھؤالء اللذین أنار نجمھم في 

م بفاس، سماء الوطن نذكر على سبیل المثال ال الحصر، السیدة فاطمة الفھریة بانیة المسجد األعظ

واخناثة بكار، زیجة المولى إسماعیل بمكناس، وأمیرة اإلمارة الراشدیة بشمال المغرب السیدة 

الحرة، وغیرھم من النماذج األفذاذ اللذین أثروا في الكثیر من مجریات األحداث العامة والخاصة، 

طریق الحكم  وأسھموا بشكل جلي في التأثیر فیھا، سواء من وراء ستار دھالیز الحریم، أو عن

  .المباشر

وقد كانت المرأة في الشمال المغربي أكثر تأثیرا وأكثر حرصا على تھییئ األجیال والنھوض     

بكل ما یتعلق بمجتمعھا، كما كان لھا دور أساس في الحفاظ على بنیة األسرة االجتماعیة 

ذا الدور المحوري من واالقتصادیة وكذا التعلیمیة، ویشھد الكثیر من علماء ھذه المنطقة على ھ

  .جھة، وعلى األھمیة الي یولیھا الرجل الغماري لھا من جھة أخرى

وقد برز دور المرأة الغماریة وتقوى دورھا المحوري مع ظھور الدولة الراشدیة، حیث حكمت     

السیدة الحرة منطقة الشمال في أغلبھا، وبسطت سیطرتھا على جمیع بساط المنطقة ومرتفعاتھا، 

الجھاد البري والبحري على المستعمر اإلسباني والبرتغالي، وسطرت البطوالت الخالدات،  وقادة

في الكثیر من ساحات الحرب، وأیضا دونت الكثیر من بطوالتھا في مخطوطات المكتبات الغربیة 

ي وغریمتھا المشرقیة، وتحدث عنھا الكثیر من األقالم الحدیثة، التي جعلت منھا المرأة الحدیدیة الت

  .لم تخضع للكثیر من مؤامرات وتغریر األعداء
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  :تأثیر المرأة الغماریة على الجوانب الحضاریة للقبیلة  -

لقد لعبت المرأة الغماریة دورا مھما في التأثیر في الكثیر من خصوصیات القبیلة ومفاصلھا،     

یلة، وتركت بصماتھا التي غیرت الكثیر من الخصوصیات المجتمعاتیة والثقافیة واالقتصادیة للقب

على تاریخ القبیلة وخصوصیاتھا، بل وتجاوزت األمر لتكون قائدة القبیلة، ونفسھا الروحي، وقدوة 

رجاالتھا ونسائھا، وكانت تریاقا لمآسي أبنائھا، ومحفزا لالستمرار في كثیر من فترات انھیار 

  .أجزاء من حضارة كیانھا

  :على المستوى الثقافي:  1

القضایا التي شغلت المؤرخین في قضیة التأریخ لمنطقة الشمال ومجتمعھا المنغلق  إن من أھم    

في الكثیر من خصوصیاتھ، ھو نزوع أھلھ إلى الشعودة والسحر، وھذا جلي من خالل المرویات 

التي جاءت على لسان ھؤالء، إال أن الحقیقة تعكس أمورا متغیرة، حیث أن ھذه القبیلة كانت تعرف 

وظھور العدید من نساء المنطقة اللذین تمكنوا من العلوم . متقدمة، في جبالھا المنیعة حركة علمیة

ومن الكثیر من أبجدیاتھا، لخیر مثال على ھذا األمر، ونبوغ نساء المنطقة في المیادین العلمیة 

 والثقافیة ألكبر دلیال على ھذا األمر، ورغم أن وصف نسوة المنطقة بامتھانھن لصناعة السمیاء

والكیمیاء بغرض القدح والتقلیل من األھمیة، إال أنھ كان برھانا جلیا على نبوغ المرأة الغماریة 

  .وتفوقھا الكبیر في طلب العلم، وأیضا في تدریسھ

  :على المستوى االقتصادي: 2

لقد أسھمت المرأة الغماریة بشكل فعال في إثراء االقتصاد الغماري، وتطویر إنتاجیاتھ عبر     

ریخ اإلنساني، وذلك العتبارات عدیدة ومختلفة، بدایة من الدور الذي تلعبھ داخل األسرة، التا

وانتھاء بالدور التسویقي للمنتج داخل المجتمع، ولھذا كانت المرأة الغماریة نقطة ارتكاز تتراكم 

  .حیوانیةعلیھا جل الوظائف، من اعتناء بالحقول والماشیة، وانتھاء بتسویق المنتجات الطبیعیة وال

  :على المستوى السیاسي: 3

كما أن للمرأة الغماریة أدوار طالئعیة في الكثیر من جوانب األسرة والمجتمع، فإن أدوارھا     

امتدت لتصل إلى میادین حساسة في المجتمع، من قبیل التحكم في السیاسة الداخلیة والخارجیة، 

المرأة عبر مراحل مختلفة مضطلعة ومحیطة وأیضا التحكم في القضاء والتحكیم واألحكام، وكانت 

بخصوصیات كل ھذه األمور، وذلك بسبب العادات التي كانت تحبذ تعلیم المرأة، وتحررھا من 

  .الكثیر من القیود التي كانت یفرضھا العرف والتقالید والدین، في باقي مناطق القبیلة األخیرة
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كان لھا دور مھم في بلورت المناخ  وقد برزت عدة وجوه نسویة في ھذه المنطقة، حیث    

السیاسي في المنطقة، وعملت على ترسیخ مبادئ السیاسة العامة والخاصة، ولما ال قلبھا في كثیر 

من اللحظات الحاسمة، وساھمت بشكل جلي في تدبیر المناخ العام السیاسي للمنطقة، وإعدادھا لكل 

  .ما قد یخل بموازین السیاسة فیھا

  :شخصیة الغماریة المبھمةدابو ال: ثانیا 

  :دابوا المرأة المقدسة -

إن الحدیث عن ھذه الشخصیة المأثرة في التاریخ الغماري من جھة، والمبھمة في كثیر من     

تفاصیل الحیاة التاریخیة من جھة كبرى، لھو من أبرز األمور التي حثتنا على وجوب تعریة الكثیر 

القلیل الناذر، والذي شوه الكثیر من تفاصیلھ، وقلبت  من تفاصیل تاریخ لم یبقى من مصادره سوى

  .الكثیر من حقائقھ

وفي ھذا اإلطار صادفتنا شخصیة مھمة كانت لھا أثر بلیغ على الساكنة الغماریة، حیث كانت     

مقدسة إلى درجة العبادة، وھي شخصیة دابو الغماریة، التي تركت بصمة غریبة على التاریخ 

بأخیھا حمیم المتنبي، الذي اتخذ من جبال غمارة معقال لھ ولدعوتھ المثیرة  الغماري، الرتباطھا

  .التي سطرت كثیر من مضامینھا، على شكل قالب ھزلي بعید كل البعد عن النقد البناء التاریخي

وحسب الروایات التاریخیة التي سطرت ھذه الحكایة، فإن ھذه الشخصیة العجیبة كانت تتمتع    

ستمالتھا للقوى العلیا، والشتغالھا بالسحر والشعودة، وإلتقانھا لعلوم السیماء بقدرات خاصة، ال

والكیمیاء، وغیرھا من العلوم التي أھلتھا للقیادة والتأثیر في المجتمع الغماري بشكل غریب، حیث 

 أرجع المؤرخون ھذا التأثیر إال تحكمھا بقوى الطبیعة، وبتسخیرھا لھذه القوى من أجل التأثیر في

  .میكانزمات القدر، وتسخیر المجریات الحیاتیة  لھم

وحسب المصادر التاریخیة التي لم تذكر سوى نبذة صغیرة عن ھذه الشخصیة التي  یحوم حولھا    

الكثیر من الغموض، فإن ھذه الشخصیة اختلف في تسمیتھا، فقد ذكرھا البكري في كتابھ على 

دابو، إال أن استنساخ نفس المرویة یجعل من وجود أساس اسم داجو، وعند ابن خلدون على أساس 

  .الشخصیة أمرا غیر مستبعد، إال أننا ال نجد في ھذه المرویات الكثیر عنھا

إال أن الواقع یخفي أكثر مما یقال، وكل ما لدینا من معلومات تثبت أنھا شخصیة متعلمة     

، وأیضا في فترات الجفاف ومقدسة، لھا تأثیر على مجتمعھا، ویستعین بھا في كل الحروب

والقحط، وكذلك أیضا كانت ذات جمال عجیب باھر تسحر الجمیع، وأیضا كانت ساحرة كباقي 
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سحرة مجتمعھا، الذي لم یكونوا یتقنون سوى السحر، كما أشار أحد المؤرخین حینما وصف نساء 

  .ھذه المناطق بأصحاب السحر، واغلب اللذین ینتحلونھ ھم النساء العواتق

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على األھمیة البالغة للمرأة  في المجتمع الغماري، حیث     

أصبحت ھذه الشخصیة بمثابة إاله في قناعة المجتمع الغماري، الذي عرف بتعاطیھ للعلم الشرعي 

  .من جھة، والعلوم المصاحبة لھ من جھة أخرى

  :جدلیة الوجود الفعلي لھذه الشخصیات  -

دیث عن الوجود الفعلي لھذه الشخصیات یرتبط أساسا بالنظرة التي كان یولیھا المؤرخون إن الح    

  .لھذه المناطق المنیعة التي عرفت تاریخیا بالنزعة االستقاللیة، والثورة الدائمة ضد كل ما ھو أت

ى ھذه النزعة التي تجعلنا نشك في الكثیر من المسلمات التاریخیة، التي دأب المؤرخون عل    

إلصاقھا لھذه القبائل التي كانت تشھد حركة علمیة متطورة في جمیع المجاالت وبشھادة الجمیع، 

وھذا ما یدحض  فرضیة انتشار الجھالة والتحجر والتخلف في ھذه الجبال، فكیف یا ترى تنتشر 

یمیاء، الجھالة في ھذا المجتمع وأغلب نساءه یتقنون علوما تعتبر من أصعب العلوم، كالسیماء والك

  .التي ھي من مبادئ الطب القدیم، ومن أھم علوم ذاك العصر

إن نبوغ أھل المنطقة في الطب ألكبر دلیل على سقوط فرضیة الجھل والتخلف المنسوبة من    

طرف بعض المؤرخین اللذین حقدوا على ھذه المناطق بعمد أو بغیر عمد، وإنھا أیضا ألكبر دلیل 

ة كبیرة في ھذه المناطق قبل وبعد اإلسالم، وتشھد حواضر سبتة على وجود حركة علمیة وثقافی

  .وغیرھا على ھذه األمور، وتؤكدھا الوجود الكثیف للعلم والعلماء المتخرجین منھا

وما التناقض الحاصل في وصف القبیلة ورجاالتھا إال خیر دلیل على ھذا األمر، فمن وصفھا     

غرب وفتح بالد األندلس، ونبوغ رجالتھا وأقطابھا، إلى للحجر األساس الستقرار اإلسالم في الم

وصفھا بمعقل الخوارج والثورة والفتن واالضطرابات، إال أن ھذا التناقض الواضح في أراء 

المؤرخین ال یقلل من قیمتھا بل یجعل من مرویات المؤرخین مجرد ترھات ال غیر، بل ویؤكد عدم 

  .الجھالة والتخلف وبمعقل السحر والكھانة حیادیة ھؤالء وخاصة حینما یصفونھا بوكر

إن عدم حیادیة المؤرخین یجعلنا نؤمن بفقدان الكثیر من خصوصیات ھذه القبیلة وتاریخھا     

المجید، بل یجعلنا أیضا نمیط اللثام عن واقعھا المخفي، وإذا كانت ھذه المرویات حقا لھا صبغة 

مد والغریب لرجاالت القبیلة، ولما ھذا الوصف الغریب أصلیة واقعیة، فملما یا ترى ھذا القدح المتع

لكل من ثار فیھا، فھل یا ترى كان إلصاق قضیة ادعاء النبوة بھم كانت من أجل تشویھ الشخصیات 
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التي كان لھا أثر مجید في تاریخ األمة المغربیة، أمر متعمدا من أجل محو التاریخ وتزیف الحقائق، 

تتبة بتلك المنطقة المنعزلة، كما حدث مع المرابطین والموحدین وتغییر الوقائع التي كانت مس

وغیرھم، ممن عمدوا إلى تلویث تاریخ من سبقوھم، ومحاولة طمس الكثیر من معالمھ المؤثرة، 

والتي مازالت مبھمة إلى ھذا الوقت، لقلة المصادر، ولكثرة المرویات الغیر صحیحة عن تلك 

  .الفترة

  :ي لبعض ھذه الشخصیاتالبعد األسطوري والتاریخ -

إن ما یجعلنا نؤمن بالبعد األسطوري لھذه الشخصیات التي كان لھا حضور مھم وممیز في تلك     

الفترة، ھو ما یحوم حولھا من شكوك عدیدة، من مسامیاتھا إلى التھم الموجھة إلیھا، إلى قدراتھا 

  .الغیر طبیعیة، وانتھاء بالتقدیس الغریب لھا

وك التي تعتري ھذه الشخصیات، تجعلنا نفترض أن القضیة ترتبط بما ھو أقدم من إن ھذه الشك    

ھذه الفترة، ولما ال أقدم من فترة الدخول اإلسالمي، حیث كانت الدیانات الوثنیة مستتبة في تلك 

المناطق وبشكل جلي، وبالتالي فإن فرضیة تمازج الثقافة اإلسالمیة والثقافة الوثنیة أمر واقع والبد 

منھ، بل ویجعل من فرضیة البعد الوثني للمرویات التاریخیة أمرا أكثر واقعا، ولما ال أكبر دلیال 

على فقدان الخصوصیة الثقافیة لھذه المناطق، التي اختزنتھا مثل ھذه المرویات في كثیر من 

  .حیثیاتھا

نبش في خصوصیات ھذه إن فرضیة انتماء ھذه األسماء للثقافة الوثنیة أصبح أمرا واقعا، وإن ال    

المرویات أصبح ملحا، وإن التأكید على نسبیة الكثیر من المرویات التاریخیة أصبح من مسلمات 

البحث التاریخي، وإال فلما ھذا الخلط الشدید بین خصوصیات الثقافة القبلیة، وبین ثوابتھا 

التاریخیة التي ال یعرف  التاریخیة، وإذا كان ھذا التضمین ملحا، فھل یا ترى یكون مأل للفراغات

عنھا الكثیر، أم أن األمر مجرد محاولة لطمس ما قد یعتبر في تلك الفترة تھدیدا لوجود الدول 

  .وشرعیتھا

وإن مما الشك فیھ أن البعد األسطوري طغى على كثیر من مالمح ھذا التضمین التاریخي، ھذا     

لسلسل لإلنسان األمازیغي، من ثقافة التضمین الذي ترك شرخا واسعا في ما یخص االنتقال ا

الوثنیة إلى ثقافة اإلسالم، وبالضبط من ثقافة تقدیس قوى الطبیعة، إلى ثقافة تقدیس اإللھ الواحد، 

ھذا االنتقال الذي ترك بصمات عدیدة عن شكل الثقافة الوثنیة القدیمة، التي ال نملك الكثیر من 

ذا التاریخ المجھول، الذي یختزل تاریخا عمیقا التفاصیل عنھا، ولعل ھذه الشخصیة جزء من ھ

  .مختلفا، تركزت بعض مظاھره في تقدیس األماكن والشخصیات والحامات والغابات
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فھل یا ترى نحن أمام أجزاء مبعثرة من التاریخ القدیم الذي عجز اإلنسان العربي الوافد على     

من خیالھ تارة، وإلى تدوین المرویات لملمت الكثیر من تفاصیلھ، وعمد إلى نسج بعض المرویات 

  .المتواترة عن المجتمع، وتضمینھا ضمن قالب إسالمي معین تارة أخرى

كل ھذه المعطیات تفتح الباب أمام الباحثین من أجل إعادة االعتبار لھذه األدبیات من جھة، وإلى    

أجل فھم أدق لمضامینھا، إعادة فھم الكثیر من تفاصیلھا الموجودة بین السطور من جھة أخرى، من 

  :واستجالبا للفھم الدقیق لواقعھا

  :خالصة

إن مما ال شك فیھ أن تأثیر المرأة الغماریة في مجتمعھا تجاوز كل حدود الفھم العادي لدور     

المرأة المغربیة، وإن محاولة إزالة بعض من خبایا ھذه الخصوصیة التي غطت تفاصیل عدة من 

ازالت تقود الوجوه إلى فھم بنیوي لبنیة المجتمع الغماري في الفترات تراثنا المنسي، قادت وم

التاریخیة السابقة، وكذا تأویل صحیح لنصوص التأریخ السابقة، التي ما زلت في كثیر مضامینھا 

  .عاجزة عن اإلحاطة وبشكل سلیم بكل الخبایا الصحیحة لھذا المجتمع

تاریخ بالده ومجتمعھ، أن یسھم ولو بشكل جزئي  وإنھ لمن الواجب على كل فرد لھ غیرة على    

في إماطة اللثام عن خبایا ھذه الخصوصیة وكنوزھا، ولما المشاركة الفعلیة في إعادة بناء ھذا 

  .الصرح العظیم من الخصوصیة الغائبة

  :الھوامش

م، 2009المغرب عبر التاریخ، لمؤلفھ ابراھیم حركات، الجزء األول، الطبعة ألولى، سنة  -

 .ر عن دار الرشاد الحدیثیة، الدار البیضاءصد

المغرب في ذكر بالد افریقیة والمغرب، وھو جزء من كتاب المسالك والممالك، تألیف أبي  -

 .عبید البكري، قامت بنشره دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة

مقدمة ابن خلدون، المسماة دیوان المبتدأ والخبر، لمؤلفھا ابن خلدون،ضبط ومراجعة   -

 .2001ستاذین خلیل شحاذة، وسھیل زكار، منشورات دار الفكر، بیروت لبنان، سنة األ

االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى، لمؤلفھ الناصري، الجزء األول، منشورات دار  -

  .م2007: الكتب العلمیة، بیروت لینان، الطبعة األولى، سنة
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  تقدیم عام 

یخ البشري دورا أساسیا في انتقال القیم الحضاریة و الثقافیة، و لعبت الرحلة طیلة التار

و الشعوب منذ أقدم العصور، مما جعل النخب الحاكمة تشجع الرحالة المنتمین  األمم انتشارھا بین

الشيء الذي أعطى للرحلة إمكانیة اإلحاطة بواقع البلد . إلى بلدانھا على كتابة تقاریر رحالتھم

و  .السیاسیة و العسكریة والعلمیة و االجتماعیة و االقتصادیة و الثقافیة و الفنیةالمزار، و أحوالھ 

من زاویة كونھا مصدرا : لھذا یمكن للباحث أن یدرس الرحلة من مقاربات و زوایا مختلفة 

للتاریخ، و أثرا أدبیا و فكریا و فنیا، و وثیقة سوسیولوجیة، و مصدرا لتتبع تطور الذھنیات و 

بحكم أن المغرب ھو أكثر البلدان العربیة االسالمیة قربا من أوربا،  عبر الزمان و المكانالعقلیات 

 محمد العاقل
 باحث في تاریخ المغرب

 

  مشال املغرب من خالل رحالت
شارل دو فوكو : القرن التاسع عشر 

  منوذجا
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فإنھ من المنطقي أن تتوفر لھ ما لم یكن لغیره من بلدان العالم العربي االسالمي، من حیث العالقات 

القات على السیاسیة و االقتصادیة مع أوربا الممتدة عبر قرون، و طابع الندیة الذي وسم ھذه الع

و بھذا فإن كل ھذه المعطیات  ،المستوى السیاسي و الدیبلوماسي خالل فترات قوة الدولة المغربیة

  . التاریخیة و الجغرافیة انعكست بشكل مباشر على أدب الرحلة في المغرب

نتاج لمجموعة من التطورات سواء الداخلیة منھا أو  19یمكننا إعتبار مغرب القرن 

االصطدام باألجنبي محطة تاریخیة استوقفت الرحالة المغاربة كثیرا خالل شكل الخارجیة، فلقد 

ھذه الفترة خاصة على مستوى نظرة األنا المغربیة لآلخر األجنبي، و التي كرست ضعف األنا، و 

انھزامیتھ في مقابل تفوق اآلخر على جمیع المستویات، و استیعابھ لمعطیات المرحلة، و مواكبتھ 

   119لمي اقتصادیاللتطور العا

وكان منھم سفراء دائمون .  لقد مكث بعض السفراء األوروبیین بالمغرب مدة طویلةو

واستفادوا من تجارب زمالئھم السابقین، ومنھم من كان لھ .  تمیزوا بالكفاءة وإتقان اللغات. أحیانًا 

لبھم في الھیئة تكوین دبلوماسي وأكادیمي رفیع المستوى، سیطرت علیھم روح المغامرة، ونجح أغ

التنكریة التي تقمصوھا، وكان منھم السفراء والكّتاب والجواسیس والعسكریون وغیرھم حسب 

لمبعوثین من المغاربة إلى أوروبا الذین مكثوا مدة لطبیعة المھام الموكولة إلیھم، وھذا خالف 

ات، إذ كانوا قصیرة تناسبت مع سفارتھم المؤقتة، ولم یكن لدى جلھم أي تكوین أو إتقان للغ

یستعینون بالیھود كمترجمین، وغابت عنھم روح المغامرة، فقد غلب علیھم طابع الخوف والترقب 

    120والتوجس والتردد واإلحساس بالغربة والوحدة

فالعالقات بین أوروبا المسیحیة والشرق اإلسالمي لھا إمتداد تاریخي عمیق إذ إمتازات 

  . منذ أقدم العصور 121التجاریة علیھابطابع إقتصادي حیث ھیمنت المبادالت 

فمن  خالل ھذه المقاربة سنعرج على بعض من الرحالت التي كان المغرب وجھتھا 

خالل القرن التاسع عشر وفق مخططات مدروسة بغیة التوصل إلى دراسة البلد، ھذا األخیر الذي 

                                                             
 
للحاج ادریس بن الوزیر  - تحفة الملك العزیز بمملكة باریز:  م 19رؤیة األنا لآلخر في الخطاب السفاري المغربي خالل القرن " ،حسام ھاب 119 

   09:25 -  8/  1/  2012 - 3601: العدد-لحوار المتمدنا "ادریس العمراوي نموذجاسیدي محمد ابن 
    2010-12_16مجلة الرافد   "نماذج من الرحالت األوروبیة إلى المغرب خالل العصر الحدیث" ،د فؤاد طحطحلخا 120 
 ةوھي تتنوع  من حیث لغ ،م 1157دم نص عثر علیھ یعود لسنة أن مكاتب الدول األوربیة تزخر بكم ھائل من ھذه النصوص وأقھنا نشیر إلى  121 

وقد قام كل من السید المییر والدكتور روبیریراون بفھرست للرحالت المتجھة للمغرب نشرت في لندن  .والعربیة التینیة،وا ،كتابتھا بین اإلیطالیة
وبخصوص الفھرست ذكر األستاذ عبد اهللا بن   2285إلى  1914وقد أوصلھا اللكتبي البارزي جونتیر سنة  ،كتاب رحلة  2062والي حددوا فیھا ح

عبد العزیز بن عبد اهللا   الرحالت من المغرب وإلیھ عبر التاریخ : عبد العزیز أنھ یتوفر على أكثر من ھذا العدد في خزانتھ أنظر كتاب أنظر كتاب
 72الرباط  ص  2001عرفة ط  األولى دار الم
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لة التي كان یشنھا كانت قد إنھالت علیھ مجموعة من النكسات من كل الجوانب خصوصا بعد الحم

  . بعد أن كان قد أحكم قبضتھ على فرنسا وإسبانیا  نابلیون بونابارت في أوربا والشرق اإلسالمي

" أونیسم ریكسیل " كتب أحد الجغرافیین الفرنسیین وھو  19ففي ثمانینات القرن 

onésime reclus  " ا إذ بالرغم المغرب أحد بلدان العالم المجھولة لن" متحدثا عن بالد المغرب

من وجوده قید كیلومترات قلیلة من إسبانیا، تلك التي ھي جزء من أوروبا، فإن األوربیین بمن 

    122"یفخرون بإنحدارھم من أصالب مغاربة وقرطبة وغرناطة

ھذا الخطاب یحمل في طیاتھ مذھبا متعصبا رغم أنھ إعتراف ضمني من األوربي 

د من عشاق الرحلة والمغامرة من التوجھ صوب ھذه البالد، بجھلھ بالمغرب بتاتا، ما سیحدوا بالعدی

وفي ھذا . مشحونین من طرف دولھم ومزودین بمال وعتاد مادي وفكري إلنجاح المھمة المطلوبة

اإلسباني الذي تنكر في زي    domingo badia y leblichالسیاق تأتي رحلة علي باي العباسي 

والنموذج الثاني ممثل في . ي في بدایة القرن التاسع عشرأمیر حلبي وتجول في ربوع العالم العرب

والذي زار المغرب في نھایة القرن التاسع شرا متنكرا   v.charles de foucauldشارل دوفوكو 

  . في زي راھب یھودي ،فجال بالد المغرب ودون مالحظاتھ بكل تدقیق

ار القریب منھا بدأت تنظر للج 1830فبعد أن أحكمت فرنسا قبضتھا على الجزائر 

وھو المغرب ھذا الجار الذي كان یمثل لفرنسا طریدة صعبة المرام فدخلت فرنسا مع المغرب في 

والتي شكلت نكسة كبرى  1844مناوشات بغیة إختبار ردة الفعل، نتج عن ذلك معركة إیسلي 

 123للجیش المغربي، حیث أبانت المعركة عن ضعف المؤسسة العسكریة للمغرب وعدم تنظیمھا

،فقد أزالت المعركة حجاب الھیبة الذي كان لألوروبیین على المغرب، ھذا الذي ألحق شر ھزیمة 

بالبرتغال في معركة واد المخازن، وبخسارة المغرب أمام اإلسبان تأكد ضعف الدولة المغربة، 

ي وفي ھذا الشأن تأت. وإغتنموا األمر فرصة للتعرف على البالد التي ظلت لقرون ممتنعة عنھم

الذي زار المغرب في نھایة القرن التاسع  charles de foucauld.رحلة الفرنسي شارل دوفوكو

عشرا معبرا عن ھذا الطرح، مبرزا من خالل ما سطره من مشاھدات حرص حكومتھ على إنجاح 

  ". المخطط الكبیر"

                                                             
  lyautey et l’institution du protectorat francais au maroc ( 1912 -rivet daniel-وردت ھذه القولة ضمن كتاب  122 

1925) paris 1988  

فھو یورد  53-52صص . 1956اب دار الكت. الدار البیضاء. 9الجزء ،ألخبار دول المغرب األقصى اإلستقصا ،الناصريأحمد بن خالد أنظر  123 
  مجموعة من الشواھد حول المعركة وكیف كان الجیش المغربي ینقاد في بطوالت بدل الجیش الفرنسي الذي كان محكم التنظیم 
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بفرنسا وسط عائلة أرستقراطیة ثریة  1858ولد شارل دوفوفكو بستراسبورغ سنة 

ھر بعالقاتھا العسكریة، توفي والده وھو الزال طفال صغیرا، تخرج من المدرسة العسكریة وتشت

وھو ضابط في الثالثة  1881وھو إبن العشرین وانخرط في الجیش لمدة ثالث سنوات، أرسل سنة 

والعشرین من عمره إلى كتیبة في بلدة ستیف شمال الجزائر ضمن الجیش الفرنسي المكلف بإدارة 

یونیو  20ر من الجزائر، ومن ھناك سیحاول زیارة المغرب لیصل إلى مدینة طنجة یوم جزء كبی

سم وقلم رصاص قصیرا یسجل  5*5متنكرا في زي یھودي، حامال معھ دفترا صغیرا من  1883

إنھ . بھ مالحظاتھ و المسائل واألیام والمراحل التي قطعھا، وآلة علمیة لإلشتغال في المیدان

وبھذه الوسائل البسیطة إستطاع أن یخترق المغرب  124مالحظاتھ الجغرافیة موضوعي ودقیق في

كلم في مدة ال تتجاوز  3000من شمالھ إلى جنوبھ، ومن جنوبھ في إتجاه شرقھ قاطعا مایزید عن 

وكان إلختیاره ھذا دواع . شھرا، مخترقا فیھا األودیة والسھول الوعرة، مبتعدا عن المدن 11

  . سنقف علیھا الحقا

  الوصول لطنجة وترتیبات الرحلة 

غادرت السفینة یوم " یبدأ شارل دو فوفكو رحلتھ من مدینة طنجة یقول في ھذا الصدد 

صحبة المربي مردوشي، لم یكن لدي أي شيء جدید أرید الوقوف علیھ في ھذه  1883جوان  20

طتي األولى البد أن فمح. المدینة المعروفة من خالل عدة كتابات سابقة فقد كنت أتعجل مغادرتھا

وھنا یشیر إلى أن المسافة الفاصلة بین مدینة طنجة وتطوان قصیرة ال  125."تكون مدینة تطوان

وسیسجل لنا من خالل نصھ إعترافا  ىبما كانت فرنسا تقدم . تتعدى مسیرة یوم واحد والطریق آمنة

والذي وفر  126طنجة أردیكالھ من دعم وتسھیالت إلستكمال رحلتھ، إذ یحدثنا عن الوزیر المقیم في 

فرغم قصر الوقت " لھ الظروف المواتیة  للرحلة، وأیضا زوده بما سیحتاجھ في المغرب یقول 

الذي قضیتھ في طنجة فإن ذلك كان كافیا لیصدر أردیكا وزیر فرنسا المقیم في طنجة، الذي تفضل 

كالئھ قصد تسھیل أعمالي تیرمان الحاكم العام للجزائر فأوصاه بي، أوامره بتھیئ رسائل إلى و

كما أمر بتسلیمي رسالة من طرف موالي عبد السالم، شریف وزان . المقبلة في المغرب

                                                             
   5ص  .الجزء األول 1999. 1ط  .مطبعة النجاح الجدیدة  .ترجمة المختار بلعربي.  1884-1883التعرف على المغربشارل دو فوفكو   124 

   11.ص. س.م  125 

وفور تعینھ في المغرب باشر أوردیغا ، أي بعد سنة واحدة من مؤتمر مدرید 1881كوزیر مفوض لفرنسا بطنجة سنة  égaordتم تعین أوردیكا  126 
بأن لھ  oscovassوفي ھذا الصدد نجده یصرح لزمیلھ اإلیطالي سكوفاسو  ،مجموعة من نشاطاتھ الرامیة إلى خلق ھیمنة فرنسیة على المغرب

الزوایا في المغرب .أنظر األستاذ خالد بن الصغیر .خیر الذي فرض الحمایة على تونسھذا األ ،المغرب  roustanرغبة قویة أن یكون ھو روستان 
  والحمایات األجنبیة 
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، یأمر ھذا األخیر بواسطتھا أیا كان من أتباعھ أن یوفر لي عونا وحمایة، وأخیرا زودني 127الشھیر

رسالة واحدة بین ھذه لم توجد ولو : أردیكا بجمیع التوصیات التي قد تكون مفیدة لي خالل سفري 

العنایة  - من باب اإلعتراف بالجمیل - الرسائل لم تخدم مصالحي فیما بعد  ولھذا كثیرا ما كنت أتذكر

ففرنسا كانت حریصة على إنجاح األمر   128"التي كنت موضعھا من طرف كل من إھتم بسفري

شریف " ومعارفھم مستعینة بوزرائھا المتواجدین خارج التراب الفرنسي و مستغلیین لنفوذھم 

ففي ھذه الفترة بالضبط كانت تحركات أوردیكا في المغرب تقلق كل من " وزان على سبیل المثال

النائب السلطاني " وكذلك المخزن والمتمثل في " جون دراموند ھاي " بریطانیا عن طریق ممثلھا 

ضمن مخطط خاصة وأن الطرفان كانا یعتبران تحركات شریف وزان وفرنسا تأتي " بركاش" 

مدروس یھدف إلى ضرب إستقالل المغرب، إال أن الخطیب إستبعد األمر  وھنا نتسائل لما لم یقف 

شارل دوفوكو على مسألة حمایة فرنسا لشریف وزان ؟؟؟ ھل إعتبره أمرا عادیا أم أنھ تعمد ذلك 

ل لوصف ما ؟؟؟ أم أن الرحلة كانت ھي الشغل الشاغل لھ ؟؟؟  فنجده وعلى وجھ السرعة قد إنتق

 .شاھدتھ عیناه في الرحلة، مركزا على المجال الطبیعي وبعض اإلشارات البشریة

  طریق طنجة تطوان

یصف الطریق بین مدینة طنجة وتطوان مخترقین الودیان المغطیة بالدوم، وحقول 

 ویورد لنا في ھذا الصدد نصا بالغ األھمیة عن الحیاة الفالحیة ألحواز.  القمح على حد تعبیره

. 129قضینا اللیلة في ھذا المكان. دقیقة قرب بعض األكواخ 45و  9توقفنا في الساعة " طنجة بقولھ 

الطریق آمنة خالل النھار، لم تبق كما كانت علیھ عند غروب الشمس، الفرسان الخیالة، مدججین 

حاصیل بالسالح، یأخذون مواقعھم عند أبواب القرى، قرب قطعان الماشیة على ربوات یراقبون الم

في ھذ الحقول . یعكر الجوالة حیاة الفالح الضعیف، خاصة في بالد المخزن. الزراعیة من فوقھا
                                                             

ویة إال أن الزا .وذ روحي وماديھا مزجت بین الصوفیة والسیاسة ما أكسبھا نفنكو ،بخصوص الزاویة الوزانیة فقد إنفردت عن باقي الزوایا 127 
وقد أصدر  .وأیضا لزواجھ من باإلنجلیزیة إمیلي كین ،نتیجة  لتشجیع الشریف للحرب مع إسبانیا ،علیھ في السابق ستعرف توجھا مخالفا لما كانت

 the british bride"د السالم في كتابھ إمیلي وموالي عب تعمتحدث عن قصة الحب والزواج الذي جی ،األستاذ خالد بكاوي كتابا باللغة اإلنجلیزیة
: the extraordinary love story of emily shareef of wazzan of tangier "األمر الذي لم یرق المجتمع المغربي وال المخزن، 

فتواطؤ الشیخ مع  ،ف األجنبيبوسام ضابط شرفي كبیر لفیلق اللفی 1876ونتیجة لدعمھ لفرنسا تم توشیحھ سنة  .وتنصرا ،ھذا األمر ردة افأعتبرو
حیث ربط الزاویة  1883فقد أدرك أن مصیره یرتبط بإحتمائھ بدولة قویة كفرنسا وھو األمر الذي سیتوج سنة  ،فرنسا كان لھ مبررات شخصیة

عبد السالم : لطان في حضرة الشیخ والس  2013غشت  26كما جاء على لسان الدكتور مصطفى الریس في جریدة الصباح عدد  ،بخدمة اإلستعمار
 توبذلك زاد ،وال ننسى أیضا أن بحصول شریف وزان على الحمایة الفرنسیة كثر أتباعھ ومعاونیھ . متصوف إتھمھ المخزن بالردة ... الوزاني 

ؤتمر مدرید الذي یقر من م 16وقد بررت حمایتھا ھذه بأنھ نابع من ما یخولھ البند  ،قوتھ ورمزیتھ الشیئ الذي كان من مصلحة فرنسا أن تستثمره
وفرنسا إستغلت األمر وصرحت بأن حمایة شریف وزان ھي مكافئة لھ  ،للدول األوربیة ببسط حمایتھا للمواطنین المغاربة الذین یقدمون لھا منافع

یفصل بالتدقیق  ایات األجنبیةالزوایا في المغرب والحمأنظر خالد بالصغیر  .حسم األمور بشأن الحدود المغربیة الجزائریةفي لخدماتھ التي ساھمت 
  .في ھذه المسألة

 11.ص. س.م .شارل دو فوفكو  128 

فاألمر یبقى  ،فتوجد بعض البیوت في المنطقة إلى یومنا ھذا. كون الوصف ینطبق علیھا ،ھذا المكان من الممكن أن یكون منطقة حكامة الحالیة 129 
     .لنا وصف المكان بالضبط اللھم بعض اإلشارات التي تصف التالل المحیطة بالمنطقةدلیل قاطع كون الرحالة لم یورد  ھنالكتخمین ولیس د مجر
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الغنیة التي مررت بھا یكاد نھب الجوالت من جھة وتشدد بیت مال الدولة ال یتركان للفالح إال ما 

   130."یسد بھ رمقھ

كان على نسجل ھنا بعض المالحظات المقتضبة حول وصفھ لنھر مراح  فشارل 

درایة بما یقع داخل البالد فھو یصف لنا حالة الفالح في شمال المغرب وما یعانیھ من تسلط الجوالة 

الذین ینھبون المحاصیل الزراعیة باللیل، إذ یصف لنا أصطفاف مجموعة من " اللصوص"أي 

لھ بأن وھذا األمر یتعارض مع ما وصفھ لنا في قو. األشخاص مدججین بالسالح لحمایة محصولھم

الطریق آمنة، وھنا نلفت اإلنتباه إلى مسألة مھمة تطبع معظم الكتبات اإلستعماریة حیث نجدھا 

تحاول أن تخلق نوع من اإلزدواجیة في  تاریخ المغرب وتصوره لنا بأنھ عبارة عن بلد ذو طابع 

ل تشدد بیت ما"إثني متناقض، ھذا فضال عن وصفھ لحالة الضرائب في ھاتھ الفترة فیصف 

فكیف لشخص دخل المغرب منذ یومین یعرف سیاسة الدولة تجاه األھالي؟؟؟ فھذه " الدولة

و نشیر . اإلشارات تجعلنا نطرح العدید من التساؤالت حول إستعداد ھؤالء الرحالة لزیارة المغرب

المنتحل  domingo badiaإلى مسألة ذات أھمیة والتي تتمثل في رحلة اإلسباني دومنغو بادیا 

وقد كان مقربا من  1803ة أمیر حلبي إسمھ علي باي العباسي ھذا األخیر زار المغرب سنة لصف

الدوائر السیاسیة في المغرب إلى درجة أن السلطان المولى سلیمان أھداه منزل بمكناس، ولما 

ھذا األخیر حینما أنھى مغامرتھ أھدى . فضح أمره خرج من المغرب قاصدا المشرق العربي

بارت خدمة كبیرة، حیث عرفھ على أدق التفاصیل بالمغرب فقد أرسل رسالة لبونابارت نابلیون بون

یشرح لھ حالة المغرب ویسترسل بأسلوب المبالغة والتمویھ، مختتما بتوضیحات حول الطریقة 

ھذا األمر الذي الیستبعد أن یكون شارل دوفوكو قد إستفاد منھ، . السھلة لغزو المغرب حسب نظره

دخل في حوار ونقاش مع السكان المحلیین، وإستطاع أن ینزع منھم بعض اإلعترافات  أو أن شارل

  . والتي لم یتردد في كتابتھا

یواصل شارل دو فوفكو رحلتھ عبر األودیة والجبال التي تغطیھا أشجار من الزیتون 

البدایة، السفح اآلخر للجبل، مفرس وعر في . وھذا مقطع السفح الذي تسلقناه اللحظة." والضرو 

تنفرج الشعاب شیئا . یوصلنا إلى منطقة مشجرة حیث تظھر الزراعة من جدید في قعر األودیة

حتى الوصول إلى مدینة تطوان ما . وأخیرا ھا نحن في السھل. فشیئا وتنبسط جوانب المنحدرات

  131."المنطقة إال أودیة متسعة تغطیھا كلیا حقول قمح على مد البصر تتدفق بھا میاھھا العذبة
                                                             

   12.ص .س .م .شارل دو فوفكو  130

 12.ص .س .م .شارل دو فوفكو  131 
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فوصفھ الجغرافي للمنطقة یوحي لنا بتكوینھ العمیق وبدرایتھ المتمكنة من الجغرافیا، حیث نجده 

یصور لنا تضاریس المنطقة بكل دقة محاوال رسم خریطة طبوغرافیة للمنطقة، ناھیك عن وقوفھ 

ي الرحاالت على مختلف أنواع النباتات التي صادفھا ویثبتھا بإسمھا المحلي، الشیئ الذي النلمسھ ف

  .التي سبقتھ

 تطوان منطلق الرحلة 

دقیقة أبصرنا  30و  9على الساعة " یقول شارل دو فوفكو بخصوص دخولھ المدینة 

دخلنا المدینة على . المدینة تتراءى على شكل أبیض في أفق من جبال عالیة مائلة إلى الزرقة

مس إال أن ما أثاره ھو حملھم ویردف قائال أنھ شاھد الكثیر من الناس كما باأل 132"11الساعة 

للسالح والنساء غیر محجبات واصفا بذلك الحقول المجاورة للمدینة وقد أورد وصف دقیقا لواد 

. إنھ جوانب الفج: صادفت على طول الطریق كلھ ممرا واحدا صعب السیر" یقول " بوصفیحة"

ھذا الواد وعرة یتراوح ضفاف . یوجد نھر واحد ذو أھمیة ھو واد بوصفیحة. السطح مترب عموما

یصل عرض المكان حیث یجري ھذا الماء . ماء الواد صاف وجار. أمتار 6و  5علوھا مابین 

یخترق ھذا النھر . سریر الوادي من الحصى. سنتمتر 40إلى  30أمتار وعمقھ من  6و  8مابین 

ل دخولھ لتطوان ھذه ھي الطریق التي سلكھا الرحالة قب 133."قنطرة ذات عقدین في حالة البأس بھا

إال أننا . فھو بذلك سیدخل المدینة من الجنوب الغربي، واصفا كل ما تراه عینیھ الثاقبتین في طریقھ

ھنا نقف وقفة سریعة حول وصفھ للطرق وكیف أنھ كان یعتمد سلك الطریق الوعرة بخالف 

ف الطرق الوعرة، األول یتمثل في محاولتھ إلستكشا: وھذا األمر نجد لھ تفسیران. الطرق األخرى

والثاني ھو ھروبھ من اللصوص، ومحاولتھ رسم  مسار جدید . والتي ال یسلكھا إال المتنصلون

ولم یفتھ وصفھ للغطاء النباتي الذي أثار إنتباھھ . للطریق الرابطة بین المدن الكبرى في البالد

لماء الطري والجاري، رغم أولھما ا: أثار إنتبھاھي أمران، خالل ھذا الیوم من السفر" یردف قائال 

كون الفصل فصل صیف، الذي یخرج من عدد وافر من العیون والجداول واألنھار الصغیرة التي 

تحتل الحیز األكبر من األرض زراعات غنیة : صادفتھا، وثاني األمرین قوة النباتات الخارقة

تحیف وال توجد ویغطى األجزاء الغیر المزروعة من السطح عشب أخضر یانع وال یوجد نبات 

بقع رملیة أو عمیقة، وحتى البقع التي تنتشر فیھا الصخور مخضرة إذ تخرج النباتات من بین 

                                                             
طبعا  ،ةساع 13تتعدى و من خالل ھذا المعطى یتبین لنا أن شارل دوفوكو قطع المسافة الفاصلة بین طنجة وتطوان في مدة زمنیة ال. نفسھ 132 

   .دواب حمل 10أفراد و  7ولم تتعدى  .مكونة منھا مشیا على الدواب التي كانت قافلتھ 

    13.ص .س .م 133 
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كان ھذا وصف سریعا للجوانب المدینة لیبدأ لنا بوصف شكل   134."الصخور وتكسوھا خضرة

بة شیدت مدینة تطوان على ھض" یقول   - من الجھة الجنوبیة الغربیة - المدینة من موقعھ ھذا 

. صخریة ناتئة من الجانب األیسر للوادي الذي یحمل نفس اإلسم ویحیط بھا في أكبر جزء منھا

تشرف على المدینة، شماال وجنوبا، جبال عالیة وعند قدمھا توجد أجمل بساتین الدنیا تسقیھا آالف 

المدینة  وصفھ المقتضب لموضع 135"للمدینة وأجمل المظاھر التي یمكن للمرء أن یشاھدھا. الینابیع

فیحددھا جغرافیا  بأنھا شیدت على ھضبة صخریة، أي أنھ عاین شكل التضاریس والصخور 

ویحیط بھا وادي و الجبال تحصرھا شماال وجنوبا، بینما یصف بساتین . الموجودة في المكان

ا لقد كان بتطوان والمداشر التابعة لھا رجال ممتازون في ھذ 136المدینة التي تسقى بآالف الینابیع

و لبثت البساتین السلطانیة بفاس ومراكش تحت إشرافھم مدة غیر قلیلة  –البستنة  –النوع من العمل 

ھنا نشیر إلى أن الكثیر من الرحالة الذین زاروا مدینة تطوان، یصفون لنا ھذه  137من الزمن

ف ھي منتقال بعد ذلك إلى وصف المدینة من الداخل وكی 138البساتین التي كانت تتواجد بالمدینة

تتجسد تحصیناتھا . المدینة ذات بناء متجانس وھي أقل اتساخا من معظم حواضر المغرب" منظمة 

 40أو  30أمتار وسمكھ  5في قصبة مشیدة في الشمال الغربي للمدینة في سور من اآلجور علوه 

ن تطوا. توجد بجوار كل أبواب المدینة بعض المدافع التي یحاول وجودھا بعث الرعب. سنتمترا

بالمدینة كثیر من . مدینة شاسعة لكن أحیائھا الھامشیة قلیلة السكان وجزئیا في حالة خراب

ویستطرد   140"ولكن لیس بھا بنایات ملفتة للنظر بإستثناء البرج الرئیسي للمشوار 139المساجد

بوصفھ بإقتضاب لمكونات المدینة، حیث وصف الحانب اإلقتصادي للحي التجاري وقال بأنھ 

یوجد بالمدینة مالح كبیر أجمل "     141م األربعاء، ویصف المالح الیھودي في تطوانینتعش یو

                                                             
   نفسھ 134 
   14-13 .صص .س.م. شارل دو فوفكو  135 
ون البستنة وھذا نص وھم من خیرة الرجال الذین یحسن ،ھنالك رسالة سلطانیة تتحدث عن وصول الرباعیین الذي أرسلھم قائد تطوان للسلطان 136 

وصفتھما بھ وما دفع لھما األمناء صلة عند  وبعد فقد وصل الرباعان اللذان وجھت لحضرتنا العالیة باهللا عمال بما أمرناك بھ وعرفنا ما" الرسالة 
  54 .ص. 1966ن تطوا .المطبعة المھدیة. المجلد السادس. تاریخ تطوان ،محمد داود"  1280في ربیع األول عام . سفرھما والسالم 

 54 .ص .س .محمد داود م 137 
وقد صف جون  ،سنة 100وفو كو ب دأي قبل شارل  1791نفس األمر نجده في رحلة األمیر البلوني جون بوتوكي الذي زار مدینة تطوان في  138 

، وكانت ھذه السیاجات ائكةصب المرصوص تتخللھا نباتات شبعبوره مخاضة النھر سارو بین الغرس في دروب تحدھا دروب من الق  بوتوكي
jan voyage dans l’empier du  potockiمتقنة الصنع ونضیرة یتقي بھا أصحاب الغرس ومحارمھم من أنظار الغرباء أنظر نص الرحلة 

maroc fait en 1791   1761( تطوان والمجتمع التطواني من خالل رحلة بوطوكي " وللتوسع في شرحھا أنظر مقال الدكتور مصطفى غطیس-
1815(.    

عمدة الراویین في تاریخ أنظر ، جامع القصبة والذي بناه المنظريوأولھا ھو :  52حیث بلغ عددھا  ،وني عدد المساجد في تطوانھذكر الری 139 
  29-10 .صص. 2001 . 2ط  .منشورات تطاوین أسمیر .تحقیق جعفر بن الحاج السلمي 2ج  أبو العباس أحمد الرھوني  تطاویین

   14 .ص .س.م. ل دو فوفكوشار 140 
ولعل من بین أبرز المالحات في المغرب كانت تتواجد في مدن الرباط  ،وقد كانت جل المدن الكبرى في المغرب تضم حي للیھود یسمى المالح 141 

أن الیھود في تاریخ  كون ،ألحیاء في المغربتبر ھذه المالحات من بین أغنى الوقد كاتن تع .وسال ومكناس وفاس و القصر والعرائش وتطوان
ما سیسبب غیظ  .ولھم من اإلمتیازات ما یخول لھم كسب األموال الطائلة المترجمین،م تجار السلطان ومنھم فمنھ ،المغرب كان لھم دورا بارز

أمر  موالي العباسثم إن الخلیفة " دي حیث نھب المالح الیھوتطوان  كما حصل إبان حرب  ،على نھب ھذه األحیاء ااألھالي المغاربة ویقدمو
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ومن ھنا یعرج على البنیة اإلجتماعیة للمدنیة، حیث یقوم   142"وأحسن مبنى رأیتھ في المغرب

 600نسمة من بینھم  25.000و  20.000بإحصاء للساكنة بالمدینة ویقدر سكان المدینة مابین 

وھذا الرقم ھم الذي قال بھ الرھوني حیث جعلھ عددھم قبل اإلحتالل، إال أننا نلمس یھودي تقریبا، 

ھذا التضارب  600143بدل  8000و  7000إختالف في عدد الیھود حیث جعلھم الرھوني بین 

یرجع لكون المعطیات اإلحصائیة في ھذه الفترة تكون شبھ مستحیلة، إن لم نقل منعدمة، ألن الفترة 

ثیر من اإلضطرابات سواء السیاسیة واإلجتماعیة، أضف إلى ذلك عدم إھتمام كانت تعرف الك

لینتقل بنا بعد ذلك . األھالي إحصاء السكان، اللھم بعض اإلشارات التي وردت في بعض الرحالت

وتشمل " إلى السلطة المركزیة في المدینة والمتمثلة في حاكمھا حیث یحدد مناطق نفوذه یقول 

لمنطقة الواقعة بین البحر والقبائل المستقلة بالریف من جھة وعمالت طنجة سلطة ھذا القائد ا

جوار المدینة كثیر "  145من ھنا ینتقل لیصف لنا وادي تطوان  144"والعرائش من جھة أخرى

تصدر فواكھھا إلى كل . الخصوبة ویتوفر على بساتین شاسعة ومشھورة في جمیع شمال المغرب

وادي نھر تطوان، بعدما یضیق قبالة المدینة حتى تختنق، یتسع  .من مدینتي القصر الكبیر وفاس

وفي نفیس الوقت ینخفض علو الجبال المحیطة بالمدینة حتى تصیر تالال . جدا بعد المدینة مباشرة

من ھنا حتى البحر، لیس الوادي إال حقل شاسع من القمح تتخللھ . بعد أن كانت عالیة جدا إلى ھنا

ذا اإلعجاب الكبیر بالمدینة إال أنھ یصرح بأنھا لم تكن ضمن رغم ھ  146" ضیع وبساتین

أیام كانت بسبب الصعوبات التي وجدھا في العثور على مرشد  10مخططاتھ، فمكوثھ بھا لمدة 

 - بني حسان - بني حزمر - تطوان: "لیوصلھ لفاس عبر طریق سطره مسبقا، یمر على الشكل التالي

كما سبق وأشرنا أن شارل دو فوكو  147"فاس- شراكة- رھونة- بني حامد - بني زروال - األخماس

وھذا كان ھو . حاول سلك طرق وعرة وخطیرة مبتعدا عن المدن، متوغال في البوادي والقرى

وبعد إنتھاء . الھدف من رحلتھ إكتشاف طرق وممرات جدیدة، غیر الممرات والطرق الرسمیة
                                                                                                                                                                                              

وأكثر من نھب الدیار المتنصرة من أھل تطوان الذین جلسوا مع النصارى، وأما جیش العباس فغالب ..... كان عنده من المال في المدینة  بإخراج ما
  204ص  4محمد داود المجلد  تاریخ تطوان" نھبھم المالح

   14 .ص.س.م. شارل دو فوفكو 142 

أما على التقریب فكان عدد المسلمین یتراوح مابین العشرین  ،ان على التحقیق كان قبل اإلحتالل غیر متیسر ألسبابإعلم أن تقدیر عدد السك" 143 
 أحمد" عمدة الراوین في تاریخ تطاوین"  السبعة آالف إلى ثمانیة آالف  وكان عدد الیھود یتراوح بین. لفالى نحو الخمسة والعشرین أإ ،ألفا نفس

   5 .ص .2.الرھوني ج

القادر أشعاش حاكما  دحیث ولي عب ،وھنا نشیر أن أسرة أشعاش ھي التي كانت تسیطر على مقالید الحكم  14 .ص .س.م. شارل دو فوفكو 144 
و محمد .  81-72صص  2الرھوني ج  :أنظر ترجمتھ عند كل من 1862/ ھـ  1278 المولى محمد بن عبد الرحمان  على المدینة من قبل السلطان

    13-11صص  6د داود المجل
 والمقصود بھ ھو سھل مارتیل  145 
  ص 14س ص .م. شارل دو فوفكو 146 
   16-14س صص .م 147 
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یولیوز عائدا عبر الطریق التي  4ق یوم فإنطل. العشرة أیام قرر شارل إكمال رحلتھ في إتجاه فاس

جاء منھا، فلم یصفھا كونھ وقف علیھا كما سبق ورأینا إال أنھ في ھذه المرة سیقف لنا على معلمة 

، والذي نزل "عین الجدیدة"األمر یتعلق بفندق . طبعت المنطقة، ولم یقف علیھا في طریقھ لتطوان

بالفندق الذي كنت قد مررت أمامھ سابقا ما بین طنجة خالل ھذا الیوم إكتفیت باإللتحاق " بھ یقول

وبعد قضاء اللیلة في الفندق، نجده یصف لنا الطریق التي سلكھا حتى بلغ مدینة  148"وتطوان

  . القصر الكبیر

  : امة ـالصات عخـ

یعد فریدا من  charles de foucauld.إن ما قام بھ الرحالة الفرنسي شارل دوفوكو 

ق متعددة من المغرب من مدن وبوادي لكننا نسجل مالحظات ھامة حول ھذه نوعھ كونھ زار مناط

  :الرحلة

نلمس في الرحلة عدم التفصیل في المدن بخالف القرى فال یسھب الحدیث في  - 1

 المدن وما تحتویھ 

من معالم عمرانیة وبشریة بقدر ما یركز كل إھتمامھ على األحواز وأھلھا، فكمثال على ذلك یقول 

لم یكن لدي أي شيء جدید أرید الوقوف علیھ في ھذه المدینة المعروفة " ة طنجة  بخصوص مدین

فمحطتي األولى البد أن تكون مدینة . من خالل عدة كتابات سابقة، فقد كنت أتعجل مغادرتھا

یستشف من كالمھ أنھ كان مستعجل الوصول إلى مدینة تطوان، و التي لم تذكرھا الكتابات " تطوان

حال مدینة طنجة، فالرحالة یبحث عن الجدید ویبتعد كل البعد عن األشیاء المألوفة،  بكثرة كما ھو

 . فیا ترى لما  ھذا اإلصرار؟؟؟

وبخصوص وصفھ لمدینة تطوان سنجده یستطرد بإقتضاب لمكونات المدینة، حیث 

ودي ویصف المالح الیھ. وصف الجانب اإلقتصادي للحي التجاري، وقال بأنھ ینتعش یوم األربعاء

في تطوان، فرغم اإلعجاب الكبیر لھ بالمدینة إال أنھ یصرح بأنھا لم تكن ضمن مخططاتھ، فمكوثھ 

                                                             
بالضبط بین مدشر الزینات وواد بوصفیحة، وقد  ،یقع بین الطریق الرابطة بین مدینة طنجة وتطوان والذي ،ھذا الفندق ھو فندق عین الجدیدة 148 

ندق حیث قضینا اللیلة مكان مسور، مربع الشكل، بداخلھ سقیفة، یستقر المسافرون في ھذا الملجأ وتبقى الف"أورد وصفھ لنا على النحو التالي  
یتقاضى صاحب المكان أجرة ضئیلة مقابل إیواء البشر والبھائم، إضافة إلى ھذا فإنھ یبیع الشعیر والتبن إلطعام . الحیوانات وسط الحظیرة

م فقد نصت على وجوده في 1894دیسمبر  28ھـ الموافق ل 1312رجب عام  12لة المؤرخة بتاریخ وحسب الرسا. 23س ص .م. التعرف"البھائم
ومكان الفندق ھو . بأمر من المولى عبد الرحمان بن ھشام 1838ھـ الموافق 1256علیھا سنة تشیده  وقد كانت تعلوه نقیشة كتب ،قبیلة وادرس

حیث یوجد بھا  ،فھو في أعلى الجبل فنفس الموصفات تتوفر في المنطقة ،لحصن قادمین من طنجةالحالي والذي نجده قبل النزول لعین ا"الَفْنَدْق"
فالمدة التي  ،إال أننا أیضا نستدل على األمر من خالل اإلشارات التي وردت في الرحلة كالوقت مثال .مكان تتوفر فیھ كل أوصاف شارل دوفوكو

حیث  یتعلق بالمكان عینھ الثانيواألمر .ما یجعلھ قریب من تطوان بعیدا عن طنجة ،ساعات 3تتعدىالفندق إلى دخولھ تطوان ال إستغرقھا شارل من 
 ھذا باإلضافة إلى الخریطة التي .قلصھاتو ومدینة تطوان ا یجعلنا نحصر المسافة بین الفندقمم ،أنھ یصف واد بوصفیحة ومحیطھ مباشرة بعد الفندق

نذكر منھا معركة عین جدیدة مع اإلسبان   ،كما أن الكثیر من المعارك وقعت بھذا الموضع ،كلم 40 وجدناھا قمنا بحساب المسافة أوردھا في كتابھ،
   .م1919سنة 
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أیام كانت بسبب الصعوبات التي وجدھا في العثور على مرشد لیوصلھ لفاس عبر  10بھا لمدة 

  . طریق سطره مسبقا كما رأینا

الواقعة بین مدینة ولكننا نلمس في الرحلة صدى عمیق ألحواز المدن  والبوادي 

ویھتم كذلك . وأخرى، فنجده یدقق في الطرق والقرى وصداھا داخل الحواضر المغربیة الكبرى

وھذا ما یجعلنا نتساءل حول  بالتنظیم السیاسي والعالقات التي كانت تربط القبائل بدولة السلطان،

ق الودیان واألنھار؟؟؟ ھذا النھج الذي یسلكھ، فلما كان یقصد الطرق الوعرة؟؟؟ ولما كان یختر

ولما كان یتساءل دوما عن معاملة المخزن لھذه األحواز؟؟؟ ھذه مجموعة من اإلشكاالت تبرز أمام 

قارئ الرحلة وتضعھ في حیرة من أمره، فسلوكھ ھذا المنوال یوحي لنا بأنھ كان یحاول معرفة قوة 

ر المدن ھذا من جھة، ومن المخزن المغربي في ھذه البوادي، ومراقبة المخزن من خارج أسوا

جھة ثانیة تسھیل المأموریة في معرفة بنیة البادیة المغربیة، وطرقھا كي تستغل كنقطة تفوق 

فنحن نعلم أنھ ضابط بالجیش الفرنسي وأوكلت لھ مأموریة الرحلة، أي أن الرحالة . لصالح دولتھ

 1884في سنة ، لذا سنجده بمثابة تقریر عسكري عن األوضاع العامة بالمغرب خالل ھذه الفترة

" وعلى اثر انتھاء الرحلة وتحریر الكتاب، تلقى شارل دو فوكو تنویھا ومیدالیة ذھبیة من قبل 

  ".الجمعیة الجغرافیة بباریس

في  الزدواجیةإن ما یمكننا تسجیلھ أیضا على ھذه الرحلة ھي حملھا  - 2

بالد "و " بالد المخزن"یس مفھوم الخطاب وخاصة فیما یتعلق بالجانب التنظیمي فنجده یحاول تكر

في أكثر من موضع، فعلى سبیل المثال في وصفھ للطریق الرابطة بین طنجة وتطوان قال " السیبة

الطریق آمنة خالل النھار، لم تبق كما كانت علیھ عند غروب الشمس، الفرسان الخیالة، مدججین "

ماشیة على ربوات یراقبون المحاصیل بالسالح، یأخذون مواقعھم عند أبواب القرى، قرب قطعان ال

فھذه اإلزدواجیة " یعكر الجوالة حیاة الفالح الضعیف، خاصة في بالد المخزن. الزراعیة من فوقھا

لم یكن ھو الوحید الذي تبناھا وإنما سنجد مجموعة من الباحثین بعده یتبنونھا، ومن أبرزھم رواد 

وغیرھم  " جاك بیرك"و" روبیر مونطاني"و " میشو بلیر"البعثة العلمیة بطنجة من أمثال 

فالمغرب في الوعي الكولونیالي الفرنسي كان مزدوجا، لكن ھذا التقسیم غیر دقیق یقدم فكرة 

مغلوطة عن المغرب، من األكید أنھ توجد في المغرب مناطق خاضعة ومناطق غیر خاضعة، بید 

المستحیل العثور على حدود تفصل أنھ من العسیر تحدید دقیق لبدایة منطقة ونھایة أخرى، ومن 
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فشارل مما یجعلنا نتحدث عن نسق القبیلة بالدرجة األولى، . 149.بین بالد السیبة وبالد المخزن

واھتم بالسكان، . دوفوكو  اھتم بالبیئة الطبیعیة، فوصف التضاریس والغطاء النباتي ومجاري المیاه

الموارد، ومستوى عیش السكان، وأنماط ووصف . فذكر القبائل ووّطنھا داخل المجموعات الكبرى

. وتوقف عند عادات المناطق التي زارھا، فسجل معطیات حول البناء واللباس والغذاء. عیشھم

ولكنھ أغفل مجموعة من األنشطة  التي كانت تقام داخل أسوار المدن من حرف ومھن، فلما ھذا 

تطوان كان بھا من الحرف ما یشفي اإلغفال؟ سؤال ال نجد لھ جوابا، فعلى سبیل المثال مدینة 

  .ویكفي، ولكنھ لم یذكرھا فنجده دائم التركیز على مجتمع البادیة المغربیة

لقد صرفت جھود شارل دوفوكو  كلھا إلى التركیز على سلك الطرق الوعرة، والغیر 

ھو معروفة لدى األوروبیین، رغبة منھ في وضع خرائط دقیقة للمسالك الوعرة في المغرب، وھذا 

حیث أنھا ستمثل تقریر عسكري شامل للمغرب من الناحیة الجغرافیة . مبتغى الرحلة

طریق السفارات، وھو "عبد األحد السبتي بقولھ  وبخصوص الطرق یعلق األستاذ . والطبوغرافیة

، ثم تتجھ إلى "األجناس"والقناصل ممثلي " دار النیابة"محور ینطلق من مدینة طنجة، مقر 

. ولھذه الرحلة إیقاعھا، وترتیباتھا، وطقوسھا .سلطان، في شمال المملكة أو جنوبھاعواصم ال إحدى

 .وھي في الغالب رحلة نمطیة، من حیث مسالكھا، ومحیطھا البشري

اختلفت ظروف ھؤالء، وحوافزھم، . طریق المستكشفین، من فرنسیین، إسبان، وأنجلیز، وألمان

كانا “ الرسمیة”ا من المغامرة، والخروج عن المسالك غیر أن قدر. وعالقاتھم مع مؤسسات بلدانھم

یشكالن القاسم المشترك بین ھؤالء الرحالة، المؤلفین الذین تركوا نصوصا صمدت حتى اآلن 

ذلك أن الرحالة انتبھوا لجوانب لم تكن تثیر فضول . بفضل حجم وأھمیة المعطیات التي سجلتھا

أصبحت تثیر اھتمام الباحث في مجاالت مثل تاریخ  المؤلفین المغاربة في ذلك العصر، بید أنھا

   150المجتمع والحیاة الیومیة

فكان ھذا من بین أھم األھداف التي سطرت للرحلة، وتبعھ بعد ذلك مجموعة من الرحالة 

األوروبیین، ولكن تبقى رحلة شارل دوفوكو لھا خصوصیة تمیزھا عن باقي الرحالت، سواء 

فالترتیبات التي سبقت الرحلة كانت تنم عن ذكاء ودراسة مدققة، . ھاالسابقة لھا أم التي أتت بعد

لم یكن ھذا التنكر یعني االندماج في األوساط . وتبنى دوفوكو فكرة التنكر واستعارة الھویة الیھودیة

                                                             
منشورات  .حنان المدراعي.ترجمة د .صورة جبالة في الوعي الكولونیالي الفرنسي نصوص مختارة من الوثائق المغربیة، إدوارد میشوبیلیر  149

   7 .ص .ون تاریخبد .تطوان .باب الحكمة

   35 .ص . 2009 .الدار البیضاء 1.ط  .بین الزطاط وقاطع الطریق أمن الطرق في مغرب ما قبل اإلستعمار، عبد األحد السبتي  150 
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الیھودیة بالمغرب، أو حتى التعاطف مع ساكنة المالحات، بل تدّل بعض المؤشرات على تحفظ 

بید أن الھویة المستعارة كانت . تبنیھ لعدد من األحكام السلبیة إزاء ھذه الجالیاتالرحالة الفرنسي و

عنصرا امنیا وعملیا باألساس، إذ بفضلھا تمكن دوفوكو من االشتغال وتسجیل مالحظاتھ الجغرافیة 

ومن أجل نفس الھدف، تعلم دوفوكو اللغة العربیة، وقدرا من . الدقیقة بعیدا عن األنظار المتشككة

وھذ یجعلنا نتسأل ھل إطلع دوفوكو على رحلة علي باي . األمازیغیة، ونزرا یسیرا من العبریة

فھذا األخیر كان قد تم التشكیك فیھ وتعرفوا على شخصیتھ الحقیقة . العباسي والذي تنكر قبلھ

ھ بخالف شارل دوفوكو، الذي أتم مھمتھ بسالم في المغرب وغادره أمنا مطمئنا، حامال معھ مسودت

التي سجل فیھا كل المالحظات، ومنھا إعتكف على إخراجھا في الشكل النھائي والذي وصلنا 

   .فسماھا بالتعرف على المغرب
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