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ع یسعد طاقم مجلة لیكسوس االلكترونیة أن یضع بین یدي القارئ الكریم العدد الراب

من ھذه المجلة االلكترونیة الفتیة، وأدرجت المجلة في ھذا العدد ثلة من المواضیع 

المختلفة، وقد أسھم في اغناء محتویاتھا باحثین من المغرب وخارجھ،وھذا یعكس انفتاح 

لھدف تثمین التبادل المعرفي  مجلة لیكسوس على كل الباحثین بالمغرب وخارجھ، وذلك

إیمانا من المجلة بضرورة ربط أواصر التعاون وتبادل الخبرات والعلمي بین الباحثین،و

بین المھتمین في مختلف تخصصات العلوم اإلنسانیة، لتكون رافدا ومرجعا علمیا للطالب 

  .والباحثین بالمغرب وخارجھ

وأملنا جمیعا أن تكون ھذه المساھمات العلمیة إضافة بیبلوغرافیة نوعیة للقارئ 

عن بعض القضایا التاریخیة، وكلنا أمل أن تكبر مجلة لیكسوس  الكریم، لتسلیط الضوء

االلكترونیة بفضل تفاعلكم معنا قراء وكتابا، وذلك لنشر المعرفة التاریخیة على نطاق 

واسع، وننتظر مساھماتكم ومقاالتكم الغناء ھذا المشروع التاریخي االلكتروني، لكي یكون 

وفي الختام نشكر كل من ساھم في . اتھم التاریخیةمنارة وقنطرة للباحثین والتعریف بانتاج

إثراء العدد الرابع من مجلة لیكسوس، وموعدنا سیتجدد إن شاء اهللا في العدد الخامس من 

ھذا المولود االلكتروني الجدید ، لیواصل إصداراتھ االلكترونیة لتعم الفائدة جمیع المھتمین 

  .بالمعرفة التاریخیة داخل وخارج المغرب

  مجلة لیكسوس االلكترونیة طاقم
 

 
 
 
 
 
 

:  كلمة االفتتاح 
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  :مقدمة تعریفیة

یندرج ضمن مبدأ عام وھو جعل تاریخ األمة المغربیة حیا  1944ینایر  11إن إحیاء ذكرى    

في النفوس، وإحیاء ھذه الذكرى ھو تقدیم المثال للذین أخلصوا لھذه األمة، وبذلوا الغالي 

ل عزتھا ورفعة شأنھا، وھو كذلك اعتناء وحفظ ألصالة أمتنا ووفاء للتاریخ والنفیس من أج

وأداء لألمانة في أعناقنا، وھذا یتفق مع روح ونصوص وأھداف القرآن الكریم، إذ نجد آیاتھ 

الكریمة تحدثنا عن األمم السابقة حتى یتفكر فیھا الناس وحتى یأخذوا منھا العبرة 

، ولعل  )1("الذین كذبوا بئایاتنا فاقصص القصص لعلھم یتفكرون ذلك مثل القوم...):"(والعظة

من أھم القضایا التي یعتمد علیھا في مفھوم التاریخ المعاصر ھذا المسار الخطي ألحداث 
                                                             

  176: ، اآليةاألعرافسورة  ) 1

  الصقليخالد 
كلیة باحث في أستاذ 

ب ـ ظھر المھراز ـ اآلدا
  فاس

 

التضامن بين المغاربة من خالل 
  م1944يناير11وثيقة
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التاریخ، وھذا یعني عدم تكرار تلك األحداث عبر التاریخ ألن الذي یمضي ال یعود، وھذا یعطي 

فردة لكل حدث تاریخي ألنھ ال یتكرر، فالتاریخ ال یعید نفسھ بدلیل القیمة واألھمیة التاریخیة المت

لذلك فإن قراءتنا )2("كم أھلكنا قبلھم من القرون أنھم إلیھم ال یرجعون" :قولھ سبحانھ و تعالى

ألحداث ذكرى وثیقة اإلستقالل ھي  قراءة  في الواقعیة التاریخیة  المغربیة المتفردة و 

  ).3(رتنا الوطنیةالمنغرسة الجذور في ذاك

  :الوضعیة بالمغرب قبل تقدیم وثیقة المطالبة باالستقالل:المحور األول

إن الحدیث ھنا یاخذنا للوقوف عند مرحلة مھمة من تاریخ المغرب المعاصر، والمتمثلة في     

،  وھو األمر الذي یستوجب بالضرورة أخذ فكرة عن 1944ینایر  11تقدیم وثیقة االستقالل في 

فقد عملت جمیع القوى األوربیة على إضعاف البالد ونخر جسدھا عن .المغرب آنذاك حالة

طریق االتفاقیات الثنائیة والمساومات الدبلوماسیة التي عقدتھا فرنسا مع مختلف منافسیھا، ابتداء 

، حیث تم فیھا 1906من بدایة القرن العشرین مرورا بمؤتمر الجزیرة الخضراء في العام 

بعد أن تمت قنبلة مدینة الدار . من فرنسا وإسبانیا للتحكم في مصیر المغرب إطالق ید كل

  .1907البیضاء واحتالل وجدة في العام 

، 1912مارس  30لقد شكل فرض توقیع عقد الحمایة على السلطان موالي عبد الحفیظ في       

زیمة في معركة أو نھایة مرحلة طویلة من تاریخ المغرب المستقل، النھ  دخل مرحلة لم تكن ھ

حرب أو احتالل ثغر، بل مرحلة فقدان استقالل البالد كلھا، وقد ولد ھذا اإلحساس لدى 

قاطبة المغاربة، شعورا قویا باالنتماء إلى ھذا الوطن فھبت كل شرائح المجتمع المغربي 

م باألطلس وباسال للمقاومة، اذ قدم الشیخ ماء العینین بالصحراء المغربیة وموحا أوحمو الزیاني

 1921وعبد الكریم الخطابي في معركة أنوال عام  1914المتوسط في معركة الھري عام 

، أعظم صور من صور المقاومة المغربیة الشریفة التي أعطت دروسا بلیغة في )4(بالریف

معنى التشبث بالوطن، وقد استمرت تلك المقاومة المسلحة في مجموع التراب المغربي من 

                                                             
  30: سورة يس، اآلية) 2
لتقدمي وثيقة املطالبة   65 ال  الذكرى"-.32،4/1/2011،ميثاق الرابطة،العدد"يف ذكرى تقدمي وثيقة االستقالل"عبد اهللا هيتوت،:انظر) 3

  .2009 – 01 - 12) املغربية(نشر يف  جريدة العلم" باالستقالل
حممد العلمي،زعيم الريف حممد عبد الكرمي اخلطايب،نشر  -.1992جلديدة،جرمان عياش،اصول حرب الريف،مطبعة النجاح ا - :انظر) 4

  .1900الشركة العاملية للكتاب، 
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الشمال واألطلس المتوسط واألطلس الكبیر، التي استمرت فیھ المقاومة إلى  جبال الریف في

وناحیة تافیاللت والصحراء المغربیة، وقد واكب ھذه المقاومة، انتفاضات  1935حدود 

  . 1920وإضرابات داخل المدن كالرباط وسال والجدیدة والصویرة في العام 

نشأة الحركة الوطنیة، والتي تبلورت  لقد عرفت فترة منتصف عشرینات القرن الماضي   

كحركة في بدایة الثالثینیات واكب ذلك تطور في طرق عملھا وفي مطالبھا، وقد ساھمت 

مساھمة فعالة في تحقیق المغرب الستقاللھ، وقد تكونت الحركة الوطنیة في البدایة من شباب 

رس المغربیة كجامعة مغاربة متحمسین من مختلف المناطق المغربیة ،درس بعضھم في المدا

واتسمت الوضعیة السیاسیة بالمغرب والتي . القرویین، والبعض اآلخر في جامعات غربیة

أفرزت تأسیس الحركة الوطنیة بتراجع المقاومة المسلحة، واالستغالل االستعماري البشع 

للمغرب وأثره على المجتمع المغربي، و ظھور الحركة السلفیة ودورھا في تأطیر الحركة 

الوطنیة، باعتبارھا نھضة فكریة عملت على تحریر العقل المغربي من التخلف الفكري وسیطرة 

الخرافة والعودة إلى المنابع واألصول األولى للدین اإلسالمي الحنیف، وكان من بین روادھا 

، وقد كان دور )1937- 1878( ، وأبو شعیب الدكالي)1964- 1880(محمد بن العربي العلوي 

لفیة كبیرا في زرع دم جدید لدى المغاربة بمختلف شعابھم، بعد االنكسارات التي الحركة الس

فقد أعادت لھم ھذه الحركة الثقة . منیت بھا المقاومة المغربیة خصوصا في األطلس والریف

بالنفس باعتبار أن اإلسالم ھو المنبع األصیل الذي نھل منھ المغاربة  قاطبة قدرتھم على 

لیس :"لتي كانت تجابھھم عبر التاریخ، وفي ھذا االطار یقول عالل الفاسيمواجھة التحدیات ا

من الممكن لمؤرخ الحركة االستقاللیة بالمغرب  ان یتجاھل ھذه  المرحلة العظیمة  ذات االثر 

إضافة إلى الظھیر البربري الذي تم إصداره من  .)5"(الفعال  في تطویر العقلیة  الشعبیة ببالدنا

، والذي كان یھدف إلى التفریق بین المغاربة وذلك  1930مایو 16مایة یوم قبل سلطات الح

بخلق شرخ بینھم في محاولة لضرب  وتفتیت أسس وحدة المغاربة التي تشبثوا بھا منذ قرون 

أفشلوه باتحادھم وتضامنھم، ویتبین ذلك لنا  بوضح من ... خلت ،لكن المغاربة بربرا وعربا

الوطنیة التي أرخت للحدث، وفي ھذا اإلطار یقول عبد الكریم خالل  ما رد في الكتابات 

عاد معنى األمة الواحدة والشعب الواحد  لیحتل تفكیر الطبقة المتحركة في البالد من  :"... غالب

توحد حركة   -بعد الدعوة اإلسالمیة  –مثقفین وطلبة  وتجار وصناع، وألول مرة في التاریخ 

                                                             
  .153، ص1992عالل الفاسي، احلركات االستقاللية باملغرب العريب،مطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء، :انظر) 5
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الوحدة الوطنیة  ال بالقوة والسیف  كما كان األمر شعار الحكم الذي  وطنیة فكریة األمة ، وتبعث 

یواجھ القبائل الثائرة ، ولكن بالفكرة  الوطنیة  وبذلك حل الوطن مكان القبیلة  وحلت الوطنیة 

مكان العرف ، وألول مرة تجرا الوطنیون  لیقوموا بعمل  جماعي ضد الدارة الفرنسیة 

مظاھرة واإلضراب في مدن مقفلة مطوقة، وألول مرة تلتقي ولیواجھوھا بالعصیان و  ال

الجماعات  العاملة في المدن  حول فكرة واحدة  تجھر بھا وكأنھا  اكتشفت ماكانت تبحث عنھ 

   .)   6( ...)"(طول مدة التعبئة النفسیة  التي كان یشعر بھا الشباب  في المدن أثناء  العشرینات

على التصدي لھذا الظھیر في كثلة واحدة فجھروا باللطیف في لقد عمل المغاربة جمیعھم     

اللھم یا لطیف نسألك اللطف في ما جرت بھ المقادیر وان ال تفرق بیننا وبین :"صیغتھ المعروفة

بدایة في مدینة سال لتنطلق المظاھرات واالحتجاجات إلى باقي المدن والقرى "  إخواننا البرابر

غشت  26ن الوحدة الوطنیة المغربیة، فتكون وفد سافر في المغربیة التي خرجت لتعبر ع

وقد تم استقبالھ من قبل السلطان سیدي . إلى الرباط حامال معھ مجموعة من المطالب 1930

. محمد بن یوسف طیب اهللا ثراه، الذي عبر عن أسفھ ودعمھ لجمیع مطالب الشعب المغربي

الستعمار بالمغرب، كما انھا كانت دعامة وھكذا اعتبرت الحركة البربریة  بدایة النھایة ل

للحركة الوطنیة  لتتخذ شكلھا النھائي كحركة سیاسیة  تستند على قاعدة شعبیة متحدة متضامنة  

 ) .7(قادرة على الوقوف وجھا لوجھ ضد االستعمار ومواصلة عملھا 

وتضامنھم، في جمع شمل المغاربة واتحادھم مھم  وعموما فقد كان للظھیر البربري، دور   

وأعطى صورة نموذجیة  من صور التالحم والتضامن المغربي، فكان ذلك الدرس بمثابة إنذار 

لسلطات الحمایة التي زادت من قوتھا القمعیة، خصوصا أنھا كانت تدرك أن مطالبة المغاربة 

 8في  باإلصالحات لم تكن سوى بدایة للمطالبة باالستقالل، علما أن رواد الحركة الوطنیة بدأوا

، باالتصال بالسلطان للتنسیق معھ، خصوصا أن دورھم كان مھما في االحتفال بأول 1934مایو 

وال یمكن نسیان ما قام بھا المغاربة في . 1933نونبر  18عید عرش في تاریخ المغرب في 

                                                             
-194،ص1احلرب الريفية  حىت اعالن االستقالل،مطبعة النشر،البيضاء،ج  عبد الكرمي غالب،تاريخ احلركة الوطنية  باملغرب من اية:انظر) 6

195.  
-13ص .،1979الدار البيضاء، انظر كتاب احلاج بوعياد احلسن،احلركة الوطنية و الظهري الرببري  لون اخر من نشاط احلركة الوطنية، ) 7

  ..هاوما بعد 16
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،وزاد ذلك من ) 8(الشمال من ردود فعل قویة تبلورت في عمل سیاسي ضد االستعمار اإلسباني

. زج واالنسجام  واالتحاد بین شمال المغرب وجنوبھ، وبین جمیع شرائح الشعب المغربيالتما

حیث عملت الكتلة الوطنیة على تقدیم عریضة لحكومة الجمھوریة اإلسبانیة، ضمنتھا مجموعة 

من المطالب، لكن الجمھوریین الذین كانوا قد وصلوا إلى الحكم آنذاك  ولكنھم  ردوا على تلك 

   .مغربیة بالعنف، خصوصا بمدینة تطوانالمطالب ال

إن النضج الذي وصلت إلیھ الحركة الوطنیة المغربیة عبر مجموع التراب الوطني دفع    

المغاربة عامة بكل مشاربھم  باالنتقال من مجرد المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة 

طالب والتي یمكن باالستقالل، حیث ساھمت مجموعة من الظروف المؤثرة في تطویر تلك الم

  :تلخیصھا في 

تعرض بعض قادة الحركة الوطنیة في نھایة الثالثینات لالعتقال أو النفي،وخاصة بعد أحداث •  

  .والتي نتجت عن تحویل المعمرین لمیاه النھر ألراضیھم 1937بوفكران سنة

حزب الوحدة "تأسیس أحزاب جدیدة منھا حزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل و

، كما تم إصدار العدید من الجرائد  ."الحزب الشیوعي"و" حزب اإلصالح الوطني"و"لمغربیةا

ألحمد بالفریج " المغرب"والتي كان یدیرھا الوزاني و" عمل الشعب"جریدة : والمجالت أبرزھا 

  .)9(، فضال عن إنشاء المدارس الحرة وتأسیس الجمعیات الثقافیة والعلمیة...للطریس "الحیاة"و

 الذي كان فرصة للقاء بین السلطان سیدي محمد بن یوسف والرئیس 1943لقاء آنفا في ینایر عقد ،

 .األمریكي روزفلت حیث عرض السلطان مطالب المغرب المشروعة

  التي طالبوا فیھا باستقالل المغرب 1944ینایر 11تقدیم أعضاء الحركة الوطنیة وثیقة یوم ،

حمد بن یوسف كان مطلعا على مضامین الوثیقة، بعد ووحدة ترابھ،علما أن السلطان سیدي م

االتصاالت السریة التي كانت بینھ وبین الوطنیین، وقد عبر جاللتھ عن حماسھ وموافقتھ علیھا، 

                                                             
  .1988مطبعة النجاح اجلديدة ، البيضاء،ميكل مارتن،االستعمار االسباين يف املغرب،:انظر) 8
  .35،ص1س،ج.عبد الكرمي غالب،تاريخ احلركة الوطنية باملغرب من اية احلرب  الريفية حىت اعالن االستقالل،م:انظر) 9
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وكان رد سلطات الحمایة الفرنسیة بشن . 1944ینایر  11وتم تحدید موعد تقدیمھا صباح یوم 

  )10(.حملة اعتقاالت بعد أیام من تقدیم الوثیقة

 11یوم " عریضة المطالبة باالستقالل"ھكذا اذا، ُمھدت الطریق امام حزب االستقالل،لتقدیم    

، لتكرس ھذه الوثیقة "مطالب الشعب المغربي"، بعد عشر سنوات من تقدیم 1944ینایر 

التاریخیة نھج  المساوات بآفاقھا و مالمحھا ال محدودة  ومبدا التضامن بین العرش والشعب 

ب  فیما بینھ، و ظل  التاكید قائما في كل وقت على انھ ال فرق بین  المغاربة وذلك مرتبط  والشع

بعقلیة  المغاربة المترسخة  في وحدتھ وكینونتھ  واتحاده وتضامنھ من شمالھ لجنوبھ ومن شرقھ 

 .الى غربھ

  :تقدیم الوثیقة: المحو الثاني

تلك التي جسدت على أرض الواقع  إنھا محطة تاریخیة من تاریخ المغرب الحدیث،    

یوم التي قدمت "وثیقة المطالبة باالستقالل"طموحات جیل الحركة الوطنیة الذي توج نضالھ ب 

  :على الشكل التالي 1944ینایر  11/ھـ1363محرم  14الثالثاء 

 1:مد اح:وفد قدم الوثیقة  إلى السلطان جاللة المغفور لھ محمد الخامس طیب اهللا ثراه ھم السادة

بال فریج ومحمد الیزیدي وعبد العزیز ابن إدریس والھاشمي الفیاللي  وعبد اهللا إبراھیم 

 ).11(وادریس المحمدي وعبد الكریم بنجلون واحمد الحمیاني وعبد الحمید الزموري

 2:وعبد الرحیم ) 12(المھدي بنبركة:وفد  قدم الوثیقة إلى القنصلیة األمریكیة ھم السادة

 ).13(بوعبید

 3: الحاج عمر بن عبد الجلیل ومحمد غازي :قدم الوثیقة إلى المقیم العام الفرنسي وھم السادة وفد

 ).15(ومحمد الدیوري (14)و محمد الزغاري

                                                             
وما  18، ص ص1990عن الشعب والذات، مطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء، : حممد السلوي ابو عزام، املقاومة والوجدان : انظر)  10

  .بعدها
، 2رشيد ملني حممد، نضال ملك ،املطبعة امللكية، الرباط، ط –.. 198-196،ص1988عبد احلق املريين،حممد اخلامس،الرباط، -: انظر) 11
ابو بكر القادري،مذكرايت يف احلركة   –. 135، ص1975حممد بن يوسف او تاريخ استقالل املغرب،دار الكتاب، الرباط،  –. 252ص

  .183،ص2جاملغربية،
كان رئيس مجعية قدماء  تالمذة كوليج  موالي يوسف بالرباط، وقد واورد ابو بكر القادري  انه كانت هناك ثالث وفود  فقط وتراس ) 12

ابو بكر  :املهدي بن بركة الذي قدم  قدم الوثيقة اىل قنصل اجنلترا وقنصل الواليات املتحدة االمريكية بالرباط  وانظر الوفد الثالث
  186 -181،ص2،ج1997قادري،مذكرايت يف احلركة الوطنية،مطبعة النجاح اجلديدة،ال

  341،ص2005، 1،عبد السالم البكاري، البوكيلي للطباعة والنشر،ط1944يناير  11وثيقة :انظر) 13
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 4 :16(الحاج احمد مكوار  واحمد باحنیني:وفد  قدم الوثیقة إلى القنصلیة االنجلیزیة وھم( 

الحاج محمد مكوار بفاس، وھندس و كما ال یخفى على أحد،  فقد حررت الوثیقة في بیت      

كانت  إنشاءھا محمد الیزیدي و أحمد بالفریج، و وقعھا ستة و ستون شخصیة وطنیة مغربیة

فمنھم  الموظفون  مع المخزن والعلماء واألطباء  منتمیة لمختلف األوساط االجتماعیة

. مدینة  مغربیة 14مثلوا   و...والمحامون واألساتذة واإلداریون والتجار والصناع والحرفیین 

بین ردھاتھ حرروا عقدا أعلنوا فیھ حبھم  :"االطار ورد في احدى الصحف المغربیة وفي ھذا

وأطلقوا وثیقة طالبوا فیھا . الكبیر لوطنھم الذي ال یقاس بثمن ولم یفرطوا في أي شبر منھ

بن یوسف، باستقالل المغرب ووحدة ترابھ تحت ظل صاحب الجاللة ملك البالد المرحوم محمد 

وثیقة ومنزل یشھدان  .الذي التمسوا منھ السعي لدى الدول التي یھمھا األمر االعتراف بھذا البلد

على منعرج رائد في تحدید السیادة المغربیة، وإعطاء انطالقة إصالح ترقبھ المغاربة من داخل 

ة، أن یكون وطنھم دون حاجة إلى مستعمر نھب األرض واستعبد العباد، اختاره موقعو العریض

نظام توخى .نظاما سیاسیا شوریا شبیھا بنظام الحكم في البالد العربیة اإلسالمیة في الشرق

أن ) توخوا)موقعو العریضة ممن سعوا إلى تمتع الدولة المغربیة بحریتھا وسیادتھا الوطنیة، 

ن یحفظ حقوق سائر عناصر الشعب المغربي وطبقاتھ، ویحدد واجبات الجمیع، بغض النظر ع

وطنیا وقع العریضة بمنزل أحمد  60تداعیات القرار السیاسي الجريء الذي أعلنھ أكثر من 

تلك العریضة التي انطلقت شرارتھا من ھذا المنزل الواقع بموقع إستراتیجي قرب    .مكوار

ساحة البطحاء، تعززت بعرائض التأیید من مختلف جھات الوطن التي من آثارھا اندالع 

وما رافقھا من مظاھرات عارمة سقط إثرھا عشرات الشھداء  1944یر ینا 29انتفاضة 

لم یقتصر إشعاع وثیقة المطالبة باالستقالل التي تعتبر .والضحایا بالرباط وفاس وأزروا وسال

ملیكة الفاسي المرأة المغربیة الوحیدة التي وقعتھا، على الوطن بما كان لھا من أثر عمیق في 

ى اختالف مشاربھم وانتماءاتھم، بل أرسلت نسخ منھا إلى ممثلیات نفوس وأوساط المغاربة عل

إن غالبیة الموقعین على وثیقة  .الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا واالتحاد السوفیاتي

المطالبة باالستقالل، كانوا یمتھنون التجارة بالمدینة العتیقة بفاس، ممن لم یستسیغوا الحریق 

                                                                                                                                                                                              
 -181،ص2ركة الوطنية،جابو بكر القادري،مذكرايت يف احل:الذي كان رئيسا جلمعية قدماء تالمذة ثانوية موالي ادريس بفاس،وانظر)  14

185  
  341س،ص.عبد السالم البكاري،م:انظر)  15
16 عبد الكرمي غالب،تاريخ احلركة الوطنية -. 131،ص1995حممد خليل بوخريص، وثيقة التحدي،دار الثقافة ،البيضاء،- :انظر) 

  277-276س،ص.باملغرب،م
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الذي أدى إلى تشرید  1955در عیشھم، بمتاجر قیساریة الكفاح في سنة االنتقامي الذي طال مص

ھذا الحریق كان مصدرا لتأجیج .أسر العشرات من المقاومین وموقعي وثیقة المطالبة باالستقالل

غضب الوطنیین المغاربة، ممن اجتمع بعضھم بمنزل مكوار لتحریر وتوقیع الوثیقة المذكورة، 

ن استمرار نھب وإقبار ودفن معالم تاریخ الوطن، على غرار ردا على ما تعرضوا إلیھ م

اجتماعات تنسیقیة أخرى احتضنتھا منازل ومحالت تجاریة أخرى، لم تنل حظھا من 

    ) 17"(.االھتمام

  :وقد ركزت ھذه الوثیقة على مجموعة من المرتكزات نذكر منھا  

 استقالل المغرب في ظل الوحدة الترابیة للمملكة؛  -

 كیة دستوریة ودیمقراطیة، تضمن الحریات الفردیة والجماعیة؛إرساء مل -

 المساھمة في الحیاة الدولیة بشكل یحترم سیادة المغرب؛ -

إحداث نظام سیاسي شوري شبیھ بنظام الحكم في البالد العربیة واإلسالمیة بالشرق، تحفظ فیھ  -

 حقوق وواجبات جمیع عناصر الشعب المغربي؛

 .عیة والعقدیة للمغاربة إلفشال كل المخططات االستعماریةالدفاع عن الوحدة االجتما -

 11/ھـ1363محرم  14وان القراءة  االولیة في وثیقة المطالبة باالستقالل التي قدمت في یوم     

  :م   تبرز لنا مجموعة من المالحظات نذكر منھا فقط1944ینایر 

 ستقالل  كما ورد في اول جملة  ان الوثیقة  قدمھا  عدد من اعضاء حزب اال:المالحظة االولى

ان حزب االستقالل الذي یضم اعضاء الحزب الوطني السابق وشخصیات :"من تصدیر الوثیقة

عن فروع حزب االستقالل بسائر نواحي :"...وكذلك جملة وردت في دیباجة الوثیقة...."حرة

 ".المغرب

                                                             

حف للمقاومة وجيش التحرير، اعتبارا للدور الذي لعبه مالكه يف إخراج مدينة  فاس فكروا يف حتويل هذا املرتل، إىل مت ولوئمسفكر  لقد)  17
رهم ا الوثيقة إىل حيز الوجود وتوقيعها من قبل ثلة من الوطنيني ممن غادر غالبيتهم إىل دار البقاء، تاركني وراءهم بصمة تارخيية مهمة سيذك

لكن هذا املرتل . حجر عثرة يف وجه إخراج مشروع متحف املقاومة إىل الوجود رغم املشاكل والعراقيل  اليت تقف .مجيع املغاربة وكل األجيال
، باعتبارها منعطفا مهما يف تاريخ 1944يناير  11بالزنقة املذكورة، قيد رمسيا يف عداد اآلثار، اعتبارا لكونه شهد توقيع وثيقة  4احلامل لرقم 

تقدم املندوب السامي لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، بطلب لتقييد املرتل  2007يناير  8يف .احلركة الوطنية من أجل استقالل املغرب
شاهد عصر على وثيقة ... مرتل مكوار بفاس" ،)املغربية(جريدة الصباح وانظر  .ضمن اآلثار، ما استجيب إليه ونشر باجلريدة الرمسية

  .2013يناير  14, االثنني ، "االستقالل
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 یكة الفاسي زوجة االستاذ الوثیقة ضمت توقیع  امراة مغربیة واحدة ھي مل:المالحظة الثانیة

 )18(محمد الفاسي

 ان االعضاء الموقعین على الوثیقة ھم من جل المدن المغربیة وھي كما یلي:المالحظة الثالثة: 

حسب عدد الموقعین   المدینة او القریة

  )19(عبد السالم البكاري

حسب عدد الموقعین 

  )20(ابو بكر القادري

  23  27  فاس

  11  11  الرباط

  7 6 سال

  6 5 اسمكن

  5 4 مراكش

  3 3 الخمیسات

  3 3 اسفي

  ــــــــــــ 1 قریة اوالد جامع

  1 1 سیدي قاسم

  ــــــــــــ 1 مدینة ابن احمد

  1 1 وجدة

  ــــــــــــ 1 سطات

  4 1 القنیطرة

  ــــــــــــــ 1  مانشیستر بانجلترا

  2  ـــــــــــــــ  الدار البیضاء

  66ن مجموع الموقعی  المجموع

مدینة   14ینوبون عن 

  مغربیة

 66مجموع الموقعین 

مدینة  11ینوبون  عن 

  مغربیة

                                                             
  .2011 -2-14، ،جريدة العلم املغربية: بني ملك خملص لوطنه وحزب قام بواجبه -عهد وفاء-وثيقة االستقالل   ":ابايا إدريس:انظر)  18
  238- 237س،ص.،م1944يناير 11قة وثي:انظر) 19
  190س،ص.،م2مذكرايت يف احلركة الوطنية،ج:انظر) 20
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إن ھذه الوثیقة  حسب العدید من الدارسین والباحثین جاءت مؤكدة في دیباجتھا على استقالل   

المغرب والوحدة الترابیة للمملكة، وإرساء ملكیة دستوریة ودیمقراطیة، و تطبیق سیاسة 

یة في كافة المیادین تضمن الحریات الفردیة و الجماعیة، و المساھمة في الحیاة إصالحیة حقیق

إن ھذا الحراك .الدولیة عبر توقیع اتفاقیات مع الدول تضمن السیادة المغربیة سیاسیا و اقتصادیا

الذي عاشھ الشعب المغربي في ھذه الفترة لم یكن سوى تتویجا لمسارات كفاحیة تحرریة، 

  .دة، أشعلتھا أضواء مقاومة  في كل ربوع الوطنمتنوعة و متجد

وان التاریخ السیاسي المغربي كتاب مفتوح على قراءات ال تنتھي و بتعدد زوایا القراءة و     

وان ھذه الفترة المھمة من تاریخنا السیاسي واالجتماعي ال . التفاعل، تتعدد العبر و الدروس

الحقائق، و ال زالت تحثنا الستخالص المبادئ من  زالت تطالبنا بالبحث العمیق  والتنقیب عن

، و ضمنیا تدفعنا لطرح عدة تساؤالت  من بینھا مسألة التضامن بین )21(التاریخ الدیالیكتیكي

  .المغاربة  والعرش  والمغاربة فیما بینھم

  :ردود الفعل الرسمیة والشعبیة على تقدیم الوثیقة:1

ائیا معھا بحكم تعطش المغاربة عامة بكل مشاربھم  وطبقاتھم  لقیت الوثیقة تجاوبا كبیرا و تلق     

لنیل سیادتھم على بالدھم والظفر  بثرواتھم خاصة في ظل معاناتھم من بطش و جشع االستعمار 

الذي كان ھمھ الوحید ھو االستحواذ على أكبر قدر ممكن من الثروات وسحق أي محاولة تنم 

ضییق على الحقوق و الحریات و التجمعات و أیضا عن الرغبة في االستقالل من خالل الت

وما من شك في أن إعالن وثیقة  المطالبة .محاصرة النخبة المغربیة التي كانت تتنامى كل یوم

باالستقالل  كان تعبیرا عن الرغبة  التي یحس بھا الشعب المغربي قاطبة،وقد تقبلھا المغاربة 

وقعتھا جمیع الفئات واألجناس في اتحاد   رسمیا وشعبیا  وأیدوھا بعرائض أخرى مماثلة

وعن . وتضامن تام إذ كان خطوة تقدیم الوثیقة بمثابة جمع شمل المغاربة وتوحید كلمتھم وصفھم

توالت الوفود الشعبیة :"ھذا التأیید یقول عالل الفاسي كنموذج لرجال الحركة الوطنیة ما نصھ
                                                             

يعترب الديالكتيك .هو اجلدل أو احملاورة و تبادل احلجج واجلدال بني طرفني دفاعا عن وجهة نظر معينة و ديالكتيك يف الفلسفة الكالسيكية ) 21
صل إىل النظريات والقواعد اليت حتكم الناس وتسري حيام السياسية واالقتصادية األساس الذي تبىن عليه الشيوعية مبعىن اجلدل الذي يو

وهي تدعى مادية ديالكتيكية الن جها . واملادية الديالكتيكية هي النظرة العاملية للحزب املاركسي اللينيين).أي احلاجة ملصدر( واالجتماعية
تفهمها ديالكتيكي بينما تفسريها للظواهر الطبيعية،و فكرا عن هذه الظواهر، نظريتها للظواهر الطبيعية، وأسلوا يف دراسة هذه الظواهر و

هر احلياة واملادية التارخيية هي امتداد مبادئ املادية الديالكتيكية على دراسة احلياة االجتماعية، تطبيق مبادئ املادية الديالكتيكية على ظوا.مادية
املادية التارخيية تايت نظرية علمية حقا يف اتمع وذلك حتديدا ألا تكشف عن األساس املوضوعي  .خيهواالجتماعية وعلى دراسة اتمع وتار

والديالكتيك  عموما هو وحدة ونضال ... املادي مل احلياة االجتماعية وتبني جوهر اتمع البشري وتدرس قانونيات التاريخ العاملي
  . التناقضات يف ماهية األشياء نفسها املتضادات عرب التاريخ ؛ اي علم درس
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لتایید لطلب االستقالل المرفوع من الحزب من كل نواحي  المغرب ترفع لجاللة الملك عرائض ا

،وقد  شارك في ھذا التأیید من كل الطبقات االجتماعیة  ومن اكبر قضاة الشرع اإلسالمي  إلى 

ابسط  رجال البولیس السري الذین لم تمنعھم ظروفھم من االشتراك  في ھذا التضامن  الشعبي 

، فقد امن )22"(لیوم الذي یحتفل فیھ  بانجازهالعام ،وعمت البالد نشوة الحدیث عن االستقالل  وا

قادة الحزب  بأنھم قاموا بخطوة تاریخیة اذا لم تتحقق نتائجھا في الحین فقد تتحقق بعد نھایة 

  ).  23(الحرب

حسب األستاذ عبد اهللا  الجیراري من طرف أعضاء المجلس  1944كما تم تأیید عریضة      

تقالل إلى السلطان جاللة المغفور لھ محمد الخامس  العلمي بفاس الذین حملوا عریضة االس

بحضور قضاة فاس  وعدولھا  منھم محمد بن عبد السالم السائح  الرباطي وإسماعیل اإلدریسي 

،ولم تبد المنطقة الخلیفیة  أي تردد  في تأیید الفكرة  وتجسد ھذا التأیید و روح التضامن )  24(

صالح الوطني إلى جاللة المغفور لھ محمد الخامس بوضوح  في الرسالة التي وجھھا حزب اإل

موالنا  لقد اطلعنا  على القرارات  السامیة  :"فبرایر ومما جاء فیھا  29طیب اهللا ثراه وذلك في 

والوطنیین المجاھدین األبرار (...)التي رفعتھا  إلى جاللتكم  تلك النخبة الطاھرة  من المغاربة 

وأنھا لمطالب األمة  بأكملھا  والشعب باجمعھ، ال یعارضھا وال  ھیأة  حزب االستقالل المغربي،

یخرج عنھا من نزع من قلبھ اإلیمان  وأودع  فیھ الكفر والشقاق والخیانة والنفاق،وان حزب 

االستقالل  اذ یرفع الصوت الیوم ویرسلھا صرخة داویة في األفاق فإنما یرفعھا بذلك باسم 

والشعوب الیقظة ، ویثبت للعالم أن المغاربة أحرار ال یرضون المغرب عالیا بین األمم الحیة 

بالذل واالستعباد وال یصبرون على الضیم  وال یستكینون  وال یستسلمون  لقوة الحدید 

  ).25"(والنار

إذا فالوثیقة  لقیت تأییدا شامال وتضامنا تاما من طرف المغاربة على مختلف مستواھم        

                         .       الطبقي والفكري

  :ردود  فعل المستعمر  :2

لقد شكلت وثیقة المطالبة باالستقالل صدمة قویة لإلقامة العامة و برز ذلك بشكل جلي و قوي    

من خالل محاصرتھا للموقعین على وثیقة المطالبة باالستقالل و اعتقالھم بمعیة أھم القیادات 
                                                             

  .298س،ص.عالل الفاسي،احلركات االستقاللية يف املغريب العريب،م:انظر)  22
  291س،ص.عبد الكرمي غالب،تاريخ احلركة الوطنية باملغرب،م:انظر) 23
  140ص،1986،مطبعة النجاح اجلديدة،البيضاء،1950اىل  1900عبد اهللا اجلراري،شذرات تارخيية من :انظر)24

  111،ص1980حممد بن عزوز حكيم، وثائق تشهد،مطبعة الساحل الرباط،:انظر) 25
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،واثر )26(م واھیة كاإلعداد النتفاضة  مسلحة في المغربالسیاسیة و الحزیبة و الحقوقیة  بتھ

ھذه االعتقاالت بدات المظاھرات  في مختلف المدن  والقرى المغربیة  فأغلقت المدارس  

وجامع القرویین والثانویات اإلسالمیة أبوابھا ، تم اعتقال المئات من ھؤالء المتظاھرین 

الموقعون على وثیقة المطالبة باالستقالل رموزا  و ھكذا سیشكل فیما بعد.وصدور أحكام بإدانتھم

للكفاح و النضال من أجل نیل االستقالل و رموزا للمغرب الحر و رجال الغد الذین سیعتمد 

  .علیھم في قیادة و بناء المغرب الجدید

فقد اتضح لإلقامة العامة الفرنسیة أن ھناك إجماعا كلیا و تأییدا قویا  وتضامنا رسمیا       

  .  بیا على المطالبة باالستقاللوشع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة استنتاجیة

وصفوة القول إن وثیقة المطالبة باالستقالل في مقصدیتھا وتوجھھا  یجب التعامل معھا 

باعتبارھا نصا  ثمینا وفریدا  في الفكر المغربي الحدیث والمعاصر، ألنھا تعكس  وعي النخبة 

                                                             
  341س،ص.عبد السالم البكاري،م :انظر) 26

  

11مدخل سجن صفرو یمین باب  المقام الذي اعتقل فیھ معتقلین من فاس في احداثصورة ل-
  . 1944ینایر 

بفاس،والذي أصبح الیوم  1944مقر الحكم على المعتقلین في أحداث ینایر صورة ل-
  . )ثانویة القرویین(ثانویة  تحمل اسم 

  .بفاس  1944ینایر  11ھداء مقبرة  ش -
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مرحلة ھامة من مراحل تطورھا ، وقد صیغت في شكل وثیقة ال  السیاسیة الوطنیة المغربیة في

   ) .27(االستقالل، الوحدة ،والدستور:مذكرة،فكرتھا المحوریة تنص على ثالث مطالب

وتعتبر ھذه الوثیقة  نقطة تحول بارزة في تاریخ كفاح الشعب المغربي و نضالھ المستمیت    

  .ات سیادة، تتمتع باستقاللھا و حریتھا  ووحدتھامن أجل نقل المغرب من دولة محمیة إلى دولة ذ

إن التضامن الذي عرفھ المجتمع المغربي  والذي تجلى في ھذا الحراك الذي عاشتھ كل فئات     

سوى تتویجا لمسارات كفاحیة تحرریة، متنوعة المجتمع المغربي في ھذه الفترة  والذي لم یكن 

فل الشعب المغربي بھذه الذكرى في كل وإذ یحت. و متجددة، أشعلتھا أضواء مقاومة

سنة،فللتعریف بمضامین الحركة الوطنیة وأعالمھا وأمجاد األمة المغربیة وتاریخھا النضالي 

المجید،حفاظا على الذاكرة الوطنیة وتذكیرا لألجیال بضرورة  بقدسیة وحدتنا و ضرورة 

جل االقتداء بھم للدفاع  على تضامننا واتحادنا  والحفاظ على تراثنا واإلشادة بإبطالھ من ا

  .المقدسات الدینیة والوطنیة للبالد ومواصلة الكفاح من اجل تحقیق الوحدة الترابیة لوطننا 

وان ما أنتجتھ ھذه  المرحلة المھمة من تاریخ المغرب من ممارسة مقاوماتیة و سیاسیة و فكریة     

ري للمرحلة الكلونیالیة بصداماتھا و و ثقافیة و نضالیة، الزالت تحتاج الى تأطیر زمني و فك

إصالحاتھا و احتكاك نظام وبنیات تقلیدیة مع حضارة غربیة متمیزة بأدواتھا وبنظرتھا للمجتمعات 

وان ھذه الفترة من عمر مغربنا ال زالت تطالبنا بتحریرھا من  العصبیة، و ال زالت .  الغیریة

طرح مسألة  التضامن  : ي، و ضمنیاتحفزنا الستخالص بعض المبادئ من التاریخ المغرب

على اعتبار أن ھذه  1944ینایر  11والتعایش والتالحم بین فئات المجتمع المغربي من خالل وثیقة 

  .الوثیقة شكلت نقطة تحول في تاریخ المغرب السیاسي واالجتماعي

الحركة  وإن:"(...)و اختم ھذه المشاركة بذكر مقولة الستأذنا المرحوم سیدي محمد زنیبر   

 ).28(...)" (الوطنیة ھي تراثنا جمیعا من حقنا أن نھتم بھ كلنا وندافع عنھ

  

  

  
                                                             

  .100،ص1986مجاعة من الدارسني،يف النهضة والتراكم،دار توبقال،) 27
  .149،ص1990لنشر املغربية،من الثورة الريفية اىل احلركة الوطنية، طبع دار ا: صفحات من الوطنية املغربية : انظر) 28
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لقد أنتجت الشروط العامة التي عرفھا المغرب خالل عقد الخمسینات حركة مسلحة جاءت كنتیجة 

عمل المسلح ضد للوضع الذي ألم بالبالد على المستویین السیاسي واالقتصادي، وإن كانت أصول ال

فرنسا تعود إلى بدایة معالم التغلغل التدریجي الفرنسي بالمغرب، عقب احتالل توات مرورا 

 ،1908- 1907سواء في شرقھ أو في غربھ سنوات  ،باحتالل أجزاء واسعة من التراب المغربي

ي لكن مع القضاء على المقاومة المسلحة ف. وانتھاء بالزحف على فاس وتوقیع عقد الحمایة

الثالثینات، واعتقال رموز المقاومة السیاسیة مع بدایة الخمسینات ، واإلقدام على نفي السلطان في 

  .من جدید - المؤطر ھذه المرة داخل خالیا سریة –نفس الفترة ، تم بعث العمل المسلح 

 

 خالد أوعسو
باحث في تاریخ المغرب 

 المعاصر

 فداءبين حركة ال:المغرب المعاصر 
  .ليبان  وتوافقات إكس
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، والتي لم "بحركة الفداء" 1955- 1953لقد اصطلح على ھاتھ الحركة التي ھزت المغرب من سنة 

تكن فقط تتویجا للكفاح الوطني في شقھ السیاسي ، بل ایضا تتویجا للتطور الداخلي  الذي عرفتھ 

  .29باالستقالل ةالحركة السیاسیة من المطالبة باإلصالحات إلى المطالب

إن أھمیة األحداث التي عرفھا المغرب خالل ھذه الفترة ال تعود فقط إلى كونھا أسھمت في انتقال 

ة إلى دائرة الحل السیاسي عبر مفاوضات اكس لیبان ، ولكن أیضا،  وھذا ھو األھم القضیة المغربی

التي  المغرب المستقل كنتیجة طبیعیة لموازین القوى تدبیر أوضاعإلى حمل فئات جدیدة إلى دائرة 

  . محطة اكس لیبانأفرزتھا 

، على ان اتناول في قیاسا على ما سبق سیتم الوقوف عند السیاق الذي یفسر ظھور حركة الفداء 

إسھامات  انتقال المقاومة إلى البوادي وإنشاء جیش التحریر وأخیرا الوقوف عند الحقة اتمساھم

  .الوضعیة الداخلیة والخارجیة التي ساعدت على إیجاد حل للمشكل المغربي

I -ظھور المقاومة الحضریة وتطورھا.  

  .في أسباب ظھور حركة الفداء-1

لفداء التي عرفھ المغرب بعاملین اساسیین كان لھما األثر البین في االنتقال لقد ارتبط نشوء حركة ا

  .من مرحلة الكفاح السلمي إلى مرحلة العمل المسلح

بدأت فرنسا تتضایق من العمل السیاسي بالمغرب بعدما  :تضییق الخناق على العمل السیاسي –أ 

، ولعل انتقال القوى السیاسیة من  تبین لھا ان حركیة األحزاب أخذت تتجاوز الخطوط الحمراء

المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل دلیل على كون التناقض بین المطالب الوطنیة، 

  . 30ومصالح سلطات الحمایة قد بدأت تتسع إلى درجة التعارض

سمال لقد ساھمت السیاسة الصارمة والسلبیة لإلدارة االستعماریة  التي  فسحت المجال أمام الرأ

الفرنسي لالستحواذ على الخیرات الوطنیة ، في مقابل إبعاد الساكنة المحلیة عن دوالیب الحیاة 

في تعمیق الوعي بالعالقة القائمة بین المصلحة الوطنیة وضرورة التحرر  31االقتصادیة والسیاسیة

صة مع السیاسي ، مما حتم على فرنسا تغییر أسلوب تعاملھا مع  زعماء الحركة الوطنیة خا

التحوالت الكبرى التي ارتبطت أساسا بتنامي الفكر القومي و التحرري الذي أخذ في االنتشار مع 

  . نھایة الحرب العالمیة الثانیة
                                                             

.114-113:،ص1،1988الحداثة والتنمیة ، المركز الثقافي العربي، ط–الخصوصیة والھویة  :الجابري،المغرب المعاصر.ع.م- - 29  
.113:نفسھ، ص- 30  

31 - Rivet Daniel , le Maroc de Lyautey à Mohamed V. Le double visage du protectorat , édition porte d’Anfa, 
Casa 2004 , p : 189. 
Aussi : René Gallissot , Le patronat Européen au Maroc (1931-1942), Editions techniques Nord Africaines , 
Rabat, 1964 , p :18-19 
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تاریخ نفي  1953إال في سنة كحركة مسلحة لم تتبلور لكن مع ذلك ، فإن میالد  حركة الفداء 

  .السلطان

نفي السلطان محمد الخامس بعدما تبین لھا تطلع  أقدمت سلطات الحمایة على :نفي السلطان- ب

األحزاب السیاسیة العمیق للتحالف معھ  لما لھ من وظیفة روحیة وسیاسیة داخل الھرمیة 

، أیضا للمقاومة التي أصبح یبدیھا اتجاه ضد أي قرار تعتزم السلطات 32االجتماعیة بالمغرب

عن السیاسة العامة المطبقة  بالمغرب منذ  الفرنسیة  تطبیقھ، فكان رد الفعل الفرنسي ال یبتعد

، حیث ستعمل على نفي السلطان محمد الخامس یوم 33والمتسمة  بالدبلوماسیة وإال فالعنف 1912

وتعویضھ بابن عرفة بعدما تم االعتماد عل كل من التھامي ) 1953غشت  20(عید األضحى 

، فكان لھذا السلوك االستعماري 34الكالوي وعبد الحي الكتاني لخلق معارضة صوریة ضد الملك 

أن دفع المغاربة إلى التنظیم داخل خالیا مسلحة  شعورا منھم أن عمل فرنسا قد استھدف في 

 35الصمیم أحد مرتكزات البناء الوطني والذي حافظت علیھ فرنسا ورسختھ واضفت علیھ شرعیة

 .قبل ان تستھدفھ

  .تطور المقاومة داخل المدن-2

لقد اجتازت المقاومة الحضریة مراحل عدة قبل أن تتبلور كفعل منظم : ت منھاالمراحل التي مر - أ

  :، حیث یمكن رصد ثالث محطات رئیسیة تحكمت في سیرورة عملیات المقاومة

اتسمت بضعف بین على مستوى التنظیم والتنسیق، بل حتى على مستوى الوسائل : مرحلة المیالد- 

طغیان العمل الفردي على العمل الجماعي المنظم ، ، حیث أتسمت أغلب عملیاتھا بالعفویة و

  .1953شتنبر  11وكمثال على ذلك العملیة التي قام بھا عالل بن عبد اهللا ضد بن عرفة بتاریخ 

وتمیزت بالتوسع الكمي الذي بدأت تعرفھ خالیا المقاومة بانضمام عدد من :  مرحلة الھیكلة-

رغم عملیات المراقبة ، حیث كانت المناطق الخاضعة  المقاومین ، أیضا بتحسن الوسائل المستعملة

، وھو ما أعطى 36لالستعمار اإلسباني قاعدة خلفیة للمقاومة تزودھا بمختلف أنواع األسلحة

 24(لعملیاتھا خالل ھاتھ الفترة طابع التأثیر، وكمثال على ذلك قنبلة السوق المركزي بالبیضاء 

  ) .الكالوي مثال( االستعمار ، ومحاولة اغتیال بعض رموز )1953دجنبر 

                                                             
. 30،ص1992لبیضاء،جرمان عیاش،اصول حرب الریف،ترجمة محمد األمین البزاز وعبد العزیز التمسماني خلوق، مطبعة النجاح الجدیدة،ا - 32  

33- Alphonse Juin, Lyautey le  politique et le Militaire( Cahier ch. De Foucauld  1954), p143.     
34 -C.A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes 1415-1956,Paris , Edition J.A, 1978,P : 281. 
35 Rivet,     

.114-113،ص1987، مطبعة فضالة ، المحمدیة 1956إلى  1947یخ الحركة الوطنیة وجیش التحریرمن عبد اهللا الصنھاجي،مذكرات في تار- 36  
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وتمیزت بقوة التنسیق بین خالیا المقاومة داخل مختلف تراب المغرب ، وبقوة :  مرحلة التنظیم-

محاولة اغتیال كل    من (العملیات التي أخذت تستھدف رموزا مؤثرة في القضیة المغربیة 

، خصوصا وأن ھاتھ )-1954ماي  24- والجنرال دوتفیل    - 1954یونیو  20-الجنرال كیوم 

المرحلة عرفت تقاطر كمیات عدیدة من األسلحة القادمة من دول الشرق األوسط بواسطة البواخر 

، مما حتم على المقاومة الحضریة تجاوز مرحلة 37التي كانت تفرغ شحناتھا بمنطقة شمال المغرب

  .رد الفعل العفوي نحو التنظیم الدقیق

ت حدة  عملیات المقاومة بالظرفیة السیاسیة التي أصبح علیھا ارتبط:  أھم العملیات المسلحة -ب 

المغرب، فھو بدون سلطان شرعي ،  مقید بأغالل القمع واالضطھاد ، ومعرض لالستغالل 

واالستنزاف،  وھو ما دفع العدید من المغاربة إلى التنظیم داخل خالیا مسلحة استھدفت الوجود 

لیات المسلحة سنقتصر على أھمھا لما لھا من داللة معنویة، وأمام كثرة العم. الفرنسي في شمولیتھ

سواء على المقاومین الذین ازداد حماسھم بنجاح تلك العملیات، أو بالنظر لما أحدثتھ ھذه العملیات 

  . من إحباط وشعور بالعجز بالنسبة للفرنسیین

 7في العاشرة مساءا من یوم تم تنفید العملیة : قنبلة القطار الرابط بین الدار البیضاء والجزائر -

، وقد خلف الحادث 38من طرف كل من محمد بن الحاج منصوري ومحمد السكوري 1953نونبر 

، 39ملیون فرنك 100عربات معطوبة، باإلضافة إلى خسائر مادیة تقدر ب  3أشخاص و 7مقتل 

ى تراجع وكان من نتائج ذلك انتشار الفزع والرعب في وسط المعمرین والخونة ، وأدى ذلك إل

  .40عدد راكبي القطار مدة من الزمن

رغم الحراسة التي تقوم بھا أجھزة األمن الفرنسیة البن عرفة ، ، تم  :محاولة اغتیال بن عرفة -

أثناء توجھھ ألداء صالة الجمعة بمسجد أھل   1953شتنبر  11یوم " السلطان"اختراق موكب 

ن عبد اهللا، ھذا وقد تجددت محاولة فاس، حیث سیتعرض لمحاولة االغتیال من طرف عالل ب

 5اغتیال ابن عرفة، حیث سیصاب بعدة جروح أثناء خروجھ من المسجد بمراكش یوم الجمعة 

  .195441مارس 

لقد كان لھذه العملیات وقع خاص لما لھا من داللة لدى الرأي العام الوطني والفرنسي وحتى  

  .من رفض تام لسیاستھا بالمغرب، بما یمثلھ ذلك "ملك فرنسا"الدولي، حیث استھدفت 

                                                             
.147-138:نفسھ، ص  - 37  
.147-138نفسھ، - 38  
.113نفسھ  - 39  

40 - le petit Marocain 8 Novembre 1953. 
41 -Maroc presse 6 Mars 1954 . :                                               ، أیضا 25ص  1996ابریل  1الملفات المغربیة الكبرى العدد   
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، في الوقت الذي كانت فیھ  1953دجنبر  24تمت العملیة یوم  :قنبلة السوق المركزي بالبیضاء-

وقد نفذت العملیة من طرف كل . الجالیات األوربیة المسیحیة تستعد لالحتفال برأس السنة المیالدیة

، وكان 28شخصا وجرح  17دث مقتل ، وقد خلف ھذا الحا42من محمد بن موسى وعبد اهللا أزناك

، وقد تم اعتقال عدد من المقاومین حكم على " أون فروي"من بین جرحى الحادث أسرة الجنرال 

  .43أغلبھم باإلعدام

ارتبطت شخصیة الكالوي بالتحالف مع فرنسا ضدا على مصالح  :محاولة اغتیال الكالوي-

حیث سیتعرض زعیم الجنوب لمحاولة " ساقواد فرن"الوطن، فكانت النتیجة ازدیاد العداء ضد 

بعدما  44، لكنھ نجا بأعجوبة1954فبرایر  20اغتیال أثناء توجھھ للصالة بمسجد الكتبیة یوم 

وقد كان لھذا الحادث تأثیر . 45لشظایا القنبلة التي أودت بحیاتھ) اإلمام( تعرض أحد مرافقیھ 

، مما حتم )مدینة مراكش(قل الكالويسیاسي من نوع خاص، خصوصا وأن العملیة تم تنفیدھا بمع

  .على فرنسا مضاعفة حمایتھا لألشخاص المرتبطین بھا وخاصة كبار الشخصیات

استھدفت العدید من عملیات المقاومة       ،  :اغتیال القادة العسكریین والشخصیات الفرنسیة -

از اإلداري أو خصوصا بمراكش ،الضباط السامین الفرنسیین  والمرتبطین بھم سواء في الجھ

، بعده 1954فبرایر  13لعملیة اغتیال یوم " الفاطمي"العسكري ، ھكذا تعرض كل من الجنرال 

، كما 195446یونیو  20المسؤول عن ناحیة مراكش نفس المصیر في "   دوتفیل" سیلقى الجنرال  

وم لھج 1954ماي  24یوم  195347غشت  20تعرض الجنرال كیوم المسؤول المباشر عن عملیة 

" إیرو"، بعده سیلقى الدكتور 48مسلح بمراكش أسفر عن جرح عدد من العسكریین المرافقین لھ 

وقد كان لوقع ھذه العملیات ازدیاد . 195449حتفھ یوم فاتح یولیوز "الفیجي ماروكین "مدیر جریدة 

أخذت  حدة الخوف داخل األوساط االستعماریة ، بعدما بدا لھا من تسلسل عملیات المقاومة، أنھا

  .تستھدف كل رموز االستعمار الفرنسي بدون استثناء

وقد وازى العملیات التي كانت تقوم بھا المقاومة المسلحة ، خوض معارك على الواجھة 

السیاسیة أثبتت بالملموس تجدر حركة الفداء داخل شرائح اجتماعیة واسعة من  –االجتماعیة 

                                                             
.120: عبد اهللا الصنھاجي، ص - 42  
.120: ، أیضا عبد اهللا الصنھاجي، ص1954دجنبر  12-11جریدة السعادة - 43  

44 - Bernard Stephane, le conflit Franco-Marocain 1943-1956, Bruxelles, Ed de l’institut de sociologie de 
l’université libre 1963, Tome 1, P : 216.  
45 - la vigie Marocaine, 21 février 1954. 
46- - Bernard Stephane, p : 216. 

.یتعلق األمر بعملیة نفي السلطان محمد الخامس   -47  
48-la vigie marocaine , 25 Mai 1954  
49- la vigie marocaine , 2 Juillet 1954 
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ابات التي رفعت رایة الكفاح في سبیل تحریر الشعب المغربي خصوصا بعدما برزت للوجود النق

، وعلى 1954، حیث ستقوم بالدعوة لمقاطعة البضائع الفرنسیة مع مطلع سنة 50الطبقة العاملة

رأسھا التبغ باعتباره أھم المصادر الھامة للضرائب الفرنسیة والتي كان یدفعھا عادة المغاربة 

مادة، فكان لذلك أثره على االقتصاد الفرنسي، في المائة من مستھلكي ھذه ال 90لكونھم یشكلون 

، وھو ما دفع منظمات العمال بتعاون مع 51في المائة 78حیث ستنخفض مبیعات ھذه المادة بحوالي 

ممثلي الصناعات الوطنیة على تصعید اإلضرابات ومقاطعة البضائع الفرنسیة مقاطعة ال تقتصر 

  . 52جات المصانع الفرنسیة المحلیة على المنتجات المستوردة ، بل تتعداھا إلى منت

من الصعب الوقوف على الحصیلة الحقیقیة لحركة الفداء بالمدن  :حصیلة حركة الفداء بالمدن -ج

نظرا لتضارب األرقام ، غیر أننا سنقف عند بعض اإلحصائیات في أوقات زمنیة مختلفة قصد 

  .رصد حدة ھذه العملیات ، ولكي ندرك أھمیة األعمال الفدائیة

حریقا متعمدا ،نذكر منھا حرائق  20أحصي رسمیا ما یقارب  1953أكتوبر  20غشت و  20فبین 

،وكذا حرائق مركز "ھانزان"وبضیعة " كورك"بن سلیمان المشھورة التي وقعت بمركز الفرشي 

 58أشھر على نفي السلطان تم تسجیل  4،وبعد مرور  53الفرشي بتمارة ومعمل بن شقرون بسال

قتیال و  710، لتصل ھذه األرقام بعد مرور سنتین وبضعة أشھر إلى  54جریحا  117قتیال و 

فرنسي في (جریحا مغربیا ، والباقي من أصل أوربي  406قتیال و  607جریحا ، منھم  2000

، وقد عرفت ھاتھ العملیات تركیزا كبیرا في 55عملیة مسلحة  6000، بعد تنفید أزید من )الغالب

ألشھر األولى التي أعقبت نفي السلطان ، لكنھا سرعان ما ستشمل باقي المدن الدار البیضاء خالل ا

  .لتحصد معھا عددا كبیرا من األرواح

  تضاعف أربع مرات إذا أخذنا ) االقتلى(نستشف من خالل ھذه اإلحصائیات أن عدد الضحایا 

  .مقاومةقتیال كل أربعة أشھر، مما یدل على واقع التطور التنظیمي لحركة ال 58كمعدل 

  :تنظیم المقاومة المسلحة بالمدن-3

بعد االقتناع من عدم جدوى العمل السیاسي ، تم تكوین الخالیا السریة ، : أبرز منظمات المقاومة- أ

داخل حزب االستقالل ، وقد " اتحاد الجنوب"حتى تم تكوین منظمة  1949وما إن حلت سنة 
                                                             

یاش، المغرب واالستعمار حصیلة السیطرة الفرنسیة، ترجمة  عبد القادر الشاوي، نور الدین  السعودي، مراجعة عبد األحد السبتي،   ألبیر ع  -  50
  .411: ، ص1985ادریس بنسعید، سلسلة معرفة الممارسة، منشورات دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة األولى، أبریل 

  .141-140:الحركة الوطنیة المغربیة ، مطبعة الرسالة ، بدون تاریخ ، صالمرنیسي عبد الحمید ، : أیضا 
.419:،ص1970تاریخ المغرب في القرن العشرین، ترجمة نیقوال زیادة، دار الثقافة ، الطبعة الثانیة، : روم الندو- 51  
.137:ء بدون تاریخ، ص، مطبعة األنبا1956-1952عبد الرحیم الوردیغي، المقاومة المغربیة ضد الحمایة الفرنسیة - 52  
.98- 95:،ص1954جالل عبد العاطي، االستعمار الفرنسي في مراكش، مكتبة النھضة المصریة، - 53  
).مقال ألبو ضمیر محمد( 13:، ص1978یونیو  3مجلة األساس عدد  - 54  
نفسھ- 55  
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د ذلك تم تكوین وتوسیع عدة مراكز ، ثم بع56تركزت بالخصوص بإقلیمي مراكش ووارززات 

للمقاومة شملت جل التراب المغربي ، وقد شكلت مدینة الدار البیضاء مركز الثقل في تنفید 

التي قامت بأھم " المنظمة السریة" العملیات المسلحة ، حیث كانت تنشط أعتد المنظمات وھي 

نت أول رصاصة أطلقتھا المنظمة ، وكا"إیرو"العملیات كقنبلة السوق المركزي واغتیال الدكتور 

ثم بعده " العربي المسكیني"ضد مفتش الشرطة العمیل المدعو  1953شتنبر  4السریة قد تمت یوم 

وھي عملیات ما كانت لتنجح لوال وجود شبكة وطنیة " عبد اهللا الفاسي" و "محمد بنیس"سقط 

قد كان محمد الزرقطوني أحد ، و 57تؤمن عملیات التزود بالمال والسالح) باریس ومدرید(ودولیة

  .58أبرز مناضلیھا

، والتي 59ذات التوجھ الیساري " الھالل األسود"وإلى جانب المنظمة السریة  ھناك أیضا منظمة  

الشیوعي المغربي أحد " عبد اهللا العیاشي"قامت بالعدید من العملیات المسلحة بالبیضاء ، ویعتبر 

 .أقطاب ھاتھ المنظمة

، 60التي شرعت في العمل كجماعات متفرقة، بإمكانات محدودة" أسد التحریر"ھناك أیضا منظمة 

لكنھا سرعان ما ستتھیكل ،حیث اتخذت من الدار البیضاء مقرھا المركزي بعدما كونت قیادة من 

شخصا ، باإلضافة إلى عدة فروع كالقنیطرة وبن أحمد والمذاكرة، وقد قامت ھذه المنظمة بعدة  11

حریقا على أن أبرز عملیاتھا الھجوم على  36تجرید من السالح و 16یال وقت 23عملیات خلفت 

  .61دوریة رجال الدرك ببوسكورة

، وجماعات حمان "الید السوداء"باإلضافة إلى ذلك توجد العدید من المنظمات والجماعات كمنظمة 

  .62الفطواكي، وابن البقال بمراكش، وعمر المسفیوي، والحسن الطفرائي بأحواز مراكش

وقد كانت لمنظمات المقاومة شبكة من العالقات الدولیة والداخلیة ضمنت بموجبھا التزود باألسلحة 

، باإلضافة إلى عملیات االستیالء على األسلحة المصاحبة لكل عملیة مسلحة ، وكان الرئیس 

د أحم"وقد لعب كل من . المصري جمال عبد الناصر ، أحد أھم مصادر السالح بالنسبة للمقاومة

دورا ھاما في تزوید خالیا المقاومة في الداخل بالسالح انطالقا " عبد النبي العرایشي"و" الشتوكي

                                                             
.94: عبد اهللا الصنھاجي ، ص - 56  
.61:، ص1982ا، مطبعة الرسالة، الرباط، انطالق المقاومة المغربیة وتطورھ: الحسن العرائشي- 57  
.10:، ص1987، یونیو 2، ط1مجلة المقاومة، العدد- 58  
.15:، ص1978یونیو  3مجلة األساس عدد  - 59  
36:،ص1985یونیو 12مجلة المقاومة، عدد - 60  
.62-38: للتفاصیل أكثر، نفس المرجع ،ص- 61  

62-Bernard Stephane, OP.Cit, P :216.  
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نفس الدور انطالقا من مدینة " سعید السوسي"و " ابراھیم السوسي"من طنجة، كما لعب كل من 

  .63كلمیم التابعة للحمایة اإلسبانیة 

المقاومة الحضریة  ن مالمسة العالقة بینإ: عالقة المقاومة الحضریة باألحزاب السیاسیة- ب

واألحزاب السیاسیة یدفع إلى التساؤل ھل كانت المقاومة استمراریة للعمل السیاسي ، وأن عملیاتھا 

كانت خاضعة لتوجھات الزعماء السیاسیین ؟ أم أنھا كانت رد فعل على العمل السیاسي السلمي 

ممرحلة وطویلة ، خصوصا إذا استحضرنا طبیعة  الذي یتبع استراتیجیة للعمل عبارة عن تكتیكات

ففي الوقت الذي تشكل فیھ البورجوازیة . االنتماء االجتماعي لكل من المقاومة واألحزاب السیاسیة 

الناشئة القاعدة الجماھیریة للتنظیمات السیاسیة ، ینحدر أغلب المقاومین من شرائح اجتماعیة 

  .شعبیة

بیتان بول إلى نفي كل عالقة تنظیمیة بین المقاومة واألحزاب یذھب كل من الصنھاجي، ریزیت، و

السیاسیة ، فقد كان حزب االستقالل على سبیل المثال یعارض عملیات المقاومة ، ویعتبر ذلك 

مساھمة من التنظیمات السریة في إجھاض أیة إمكانیة لمعالجة القضیة المغربیة على المدى 

وما .64ذت تنعث أعمال المقاومة  بالعملیات اإلجرامیةالقریب، حتى أن تصریحات مسؤولیھ أخ

غیاب اعتقال مسؤولي الھیاكل الحزبیة في الوقت الذي تم القبض على مجموعة من مسیري 

التنظیمات السریة للمقاومة إال دلیل على انتفاء أیة عالقة تنظیمیة للمقاومة باألحزاب ، زد على 

كمثال على ذلك محاكمة (دد من مسؤولي خالیا المقاومة ذلك أن ملفات المحاكمة التي توبع فیھا ع

أعطت الدلیل للسلطات االستعماریة على استقاللیة المنظمات المسلحة عن القوى ") الید السوداء"

غیر أن ذلك ال یعني القطیعة التامة بین الحركتین، بقدر ما یعني القطیعة مع .  65السیاسیة 

ت االتصاالت بین زعماء المقاومة ومسؤولي األحزاب  قائمة ، االستمراریة أو اإللحاقیة، فقد كان

إضافة لكون منظمات المقاومة كانت تتشكل من قواعد األحزاب السیاسیة ، حتى أن  روم الندو 

فرغم إعالن .  66یعتبر المقاومة ناتجة عن غیاب االتصال بین الحزب وقواعده نتیجة واقع القمع 

كانت حاضرا ، " التنسیق"، فإن )المنظمة السریة: مثال(األحزابمنظمات المقاومة استقاللھا عن 

حیث عملت األحزاب على ضمان استمراریة خالیا المقاومة بتزویدھا باألسلحة والمال ، ما یعني 

في تسییر خالیا المقاومة ، خاصة " المساھمة المباشرة"كانت قائمة ، بل حتى " االتصاالت"أن 

                                                             
.114-113:ص الصنھاجي، - 63  
.198:الصنھاجي، ص: انظر. 1955اكتوبر  10كمثال على ذلك تصریح محمد الیزیدي بمركز الحزب بالرباط یوم - 64  

65- Robert Rezette, les partis politiques Marocains, Universités de Bordeaux, 1954, P : 226. 
Aussi : Buttin Paul, le drame du Maroc, Paris, Edition du Cerf, 1955, P : 130-131. 

.414-413: ، ص1988، 2تاریخ المغرب في القرن العشرین، ترجمة نقوال زیادة، دار الثقافة، بیروت، الطبعة  ،روم الندو - 66  
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یاسیة قد نفد صبرھا من الوسائل الدبلوماسیة وكانت توثر اللجوء إلى وأن العدید من القیادات الس

  .  67وسائل أشد عنفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                             

.414: نفسھ، ص- 67  
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  :ـ مدخل

ظل المغرب عبر مراحلھ التاریخیة محط أطماع األوروبیین نظرا لموقعھ الجغرافي، الذي 

إلى امتداد سواحلھ عبر واجھتي البحر المتوسط  یعد مدخال للقارة اإلفریقیة من الشمال الغربي، باإلضافة

والمحیط األطلسي، وكما یشرف موقعھ على جبل طارق كبوابة للخطوط المالحیة العالمیة، التي أغرت 

وإذا كانت عالقة المغرب بفرنسا تعود لقرون مضت، فإن . األوروبیین منذ الكشوفات الجغرافیة الكبرى

أخرا كبیرا،فمثال ترجع العالقات األولى بین البلدین إلى عصر الدولة عالقتھ بألمانیا البروسیة عرفت ت

 68م بین المدن المغاربیة والمدن الفرنسیة والجرمانیة،13الموحدیة،حیث نشط الرواج التجاري في القرن 

                                                             
مد اخلامس،سلسلة منشورات كلية اآلداب،الرباط،أكدال،جامعة حم حبيدة حممد،تاريخ أوروبا من الفيودالية إىل األنوار،  68

  .م،ص،الطبعة األوىل، رسائل وأطروحات،رقم

 

 محمد أبیھي
باحث في تاریخ المغرب 

 المعاصر

المعاهدة :االقتصادياريخ صفحات من الت
نموذجا م1890لسنة  األلمانيةالمغربية  التجارية  
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م، حیث 1578ونذكر كذلك مشاركة قوات بروسیة خالل العصر السعدي  في معركة وادي المخازن سنة 

  . م15لمرحلة باالحتالل البرتغالي لسواحل المغرب في النصف الثاني من القرن تمیزت ھذه ا

وتأرجحت العالقات المغربیة األلمانیة بین مستویات التقطع واالستمرار، تبعا لطبیعة 

الصراع واالصطدام بین المغرب وأوروبا، الذي اتخذ طابع الجھاد لصیانة الھویة المغربیة من التھدیدیات 

ولكنھا عرفت ھذه العالقات تطورا ملحوظا خالل العصر العلوي، وأصبحت بروسیا تولي   69الخارجیة،

أھمیة لحضورھا االقتصادي والدبلوماسي بالمغرب، وتعتبر المعاھدة التجاریة الموقعة بین البلدین من بین 

ظرفیة عرفت  أھم القواسم التاریخیة المشتركة، التي جسدت مظاھر التعاون االقتصادي بین البلدین في

  .اشتداد التنافس األوربي على البالد

فما ھي مراحل التعاون االقتصادي بین البلدین؟ وكیف أسھمت المعاھدة التجاریة لسنة 

  م في توطید الحضور األلماني بالمغرب؟1890

  :التطور التاریخي للعالقات المغربیة األلمانیة:أوال

م، حیث ظھر تبادل تجاري 17إلى بدایة القرن ھتمامات األلمانیة األولى بالمغرب الترجع ا

وحاول اإلمبراطور  71واعترض قراصنة سال سفنھا ومراكبھا، 70بین مدینة ھامبورغ األلمانیة والمغرب،

فلجأ إلى   72 تدارك حصار قراصنة سال،) 1612ـ 1552( (Rodolfo II) الجرماني رودولف الثاني

                                                             
م، ومسألة التجاوز،املركز الثقايف العريب،الطبعة األوىل 18و  15عبد ايد القدوري،املغرب وأوربا ما بني القرنني  69

  .73:م،ص2000
 

ترمجة من االجنليزية حممد حبيدة،املركز م،1822ـ1792 املنصور حممد،املغرب قبل االستعمار،اتمع والدولة والدين  70
 .134ـ  133صصم،2006،الثقايف العريب،الطبعة األوىل

7171 Guillen (Pierre), L’Allemagne et le Maroc de 1870 a 1905,Paris,P.U.F,1967,P:4 
  :للتوسع يف موضوع تاريخ قراصنة املغرب يرجى الرجوع إىل املراجع التاليةـ 

م،منشورات خمترب األركيولوجيا والتراث الثقايف الساحلي،كلية 18و  17غاربة واال البحري يف القرنني ـ أميلي حسن،امل
.م2011اآلداب احملمدية،دار النشر أيب رقراق،الطبعة األوىل   

-Leïla Maziane,Salé et ses corsaires (1666-1727):Un port de course marocain au XVIIe 
siècle,Presses Universitaires de Caen Bibliothèque du pôle universitaire Normand,2008 

األكثر انغالقاً وحمافظةً من  مبدريد لدى بالط خاله فيليب الثاين ملك إسبانيايف سن األحد عشر استقر رودولف هابسبورغ 72
بعد  اإلمرباطوريصعد العرش ،و 1575سنة  وملك بوهيميا  1572سنة  اروتوج رودولف ملكاً على ،البالط الذي سيحكمه

  .وهو حالة فريدة من نوعها ذلك العصر لكونه ملكاً أعزباً عام واحد
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د معاھدة سلمیة مع المغرب، وفشلت ھذه الوساطة، لعق(Shirly) وساطة المغامر االنجلیزي شیرلي

   73.وتوقفت بالتالي المبادالت التجاریة بین ھامبورغ ومراسي المغرب بفعل أزمة اإلتاوات البروسیة

وخالل العصر المعاصر،عرف االقتصاد األلماني خالل ھذه المرحلة نموا كبیرا، فقد حققت 

م بفعل ارتفاع نسبة االستثمارات 1880نتاج الصناعي سنة الصناعات الثقیلة تطورا كبیرا، وتضاعف اإل

وارتفاع الطلب على بناء المشاریع،ونمت كذلك التجارة والقطاعات المصرفیة، حیث انخرطت في 

مشاریع مالیة بالخارج، وساھمت التجمعات الصناعیة الكبرى في بلورة السیاسة الخارجیة األلمانیة، حیث 

ماریة للسیطرة على األسواق العالمیة، وظلت ھذه التجمعات تتطور في اتجاه دخلت غمار المنافسة االستع

  74 .الرأسمالیة الصناعیة والمالیة

نتیجة لذلك، أفرزت التحوالت السیاسیة واالقتصادیة نسقا سیاسیا جدیدا في أوروبا، والذي 

عالقات الدولیة، فقد أسھم تمثل في القوة االقتصادیة والسیاسیة البروسیة، حیث أصبح لھا وزن كبیر في ال

بناء المؤسسات، وتقویة االقتصاد، وتوحید السوق البروسیة في حضور ألمانیا في مناطق النزاعات 

االستعماریة بأوروبا وإفریقیا، وبدأت معالم سیاسیة اقتصادیة جرمانیة تبرز في األفق بعد النقلة 

لمغربیة مجاال لترویج بضائعھم التجاریة، وكان االقتصادیة أللمانیا الموحدة، ورأى األلمان في السوق ا

التبادل التجاري بین البلدین یفتقر إلى إطار قانوني ینظم التعاون التجاري بینھما، وھو ما عجل بضرورة 

  .م1890عقد معاھدة تجاریة سنة 

  :المعاھدة التجاریة والحضور االقتصادي األلماني بالمغرب :ثانیا

 75باستشارة موسعة ألعیان فاس من تجار وقضاة ورجال الدین،قام السلطان المولى الحسن 

وخالل ھذه  76بشأن توقیع المعاھدة التجاریة مع ألمانیا، وذلك قصد تسریح بیع الحبوب لأللمان،

المرحلة،استفحلت تجارة تھریب الحبوب المغربیة إلى جبل طارق، مما خلق أزمة تسویقھا بین البلدین، 

م تكثیف مجھودھا إلبرام المعاھدة التجاریة مع المخزن، وعینت 1885منذ سنة  وقررت الحكومة األلمانیة

                                                             
م،ندوة املغرب وأملانيا،منشورات كلية اآلداب والعلوم 19بن الصغري خالد ،املغرب بني النفوذ الربيطاين واألملاين خالل القرن  73

  .53م،ص1991رباط ،ال17اإلنسانية،سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
74 Nicole Piétri, évolution économique de l’Allemagne du Milieu de XIXe siècle a 
1914,société d’édition d’enseignement  supérieur, Paris,1988,p:222 

م،ص 1990ة،الثاين،الطبعة الثاني اجلزء، جبمال حاضرة أخبار مكناس ابن زيدان عبد الرمحان،إحتاف أعالم الناس 75
 .394ـ389:ص
م،مج كلية اآلداب،الرباط،العدد 19عمر أفا،االستشارات السلطانية يف جمال اإلصالحات باملغرب يف القرن   76
 .61ـ57:،ص صم16،1991
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وزیرا مفوضا جدیدا للحكومة األلمانیة بطنجة من أجل الدفع   77(Tattenabach)لذلك شارل طاطنباخ 

بالمفاوضات مع المخزن، حیث زار السلطان في مدینة فاس للتفاوض حول السبل الممكنة لفتح السوق 

أمام البضائع التجاریة األلمانیة، ونجحت ألمانیا في عقد المعاھدة التجاریة مع المغرب، والتي  المغربیة

سمحت لأللمان بولوج االقتصاد المغربي من بابھ الواسع، وشكلت ھذه المعاھدة اإلطار القانوني، الذي 

م، 1890یونیو عام  وتم التوقیع على المعاھدة في فاتح 78منح أللمانیا حق الدولة األولى بالرعایة،

   79.وأمضاھا المفضل غریط من جانب المخزن، والمفاوض األلماني طاطنباخ من الجانب األلماني

وتضمنت المعاھدة التجاریة سبع بنود، كانت بمثابة اإلطار القانوني الذي وطد ولوج ألمانیا 

لبلدین في جمیع المجاالت ونص الفصل األول والثاني على نھج سیاسة التعاون بین ا 80 للسوق المغربیة،

بإقرار المساواة وحریة المبادالت التجاریة لبعض المواد والسلع إال الممنوعات، كالبارود، واألسلحة 

والسجائر، وذلك مقابل تأدیة التجار األلمان ألعشار الدیوانة، واشترط أن تكون مصحوبة بشھادة أمناء 

 81لسلع الخارجیة والتسعیرة التي تؤدى على مواد التصدیر،الدیوانة، وتضمن الفصل الثاني تقییدا ألنواع ا

بینما أعطى الفصل الرابع حریة وسق الحبوب، وورد في ھذه المعاھدة، أن تجار األلمان لھم الحریة في 

التجارة في جمیع األسواق دون صعوبات وعراقیل، واشترطت أداء الصاكة في وسق الحبوب من مرسى 

م، تتویجا 1890ھـ الموافق لفاتح یونیو 1307شوال عام  12ع معاھدة شكل توقی  82.إلى مرسى أخر

م، وازداد حضور 19للجھود الدبلوماسیة للسفراء األلمان المعتمدین بطنجة منذ السبعینیات من القرن 

المؤسسات التجاریة والصناعیة في السوق المغربیة، وبادرت إلى تأسیس فروعھا بأھم الموانئ المغربیة 

مة الخطوط التجاریة للربط بین جل األسواق المغربیة، وتأسست العدید من الوكاالت األلمانیة لتأمین سال

                                                             
دبلوماسي أملاين مثل بالده يف املغرب كوزير مفوض مقيم بطنجة،ولد يف مدينة : ﴾1909-1846﴿طاطنباخ فون كريستيان  77

 إقليم إدارةوينتمي طاطنباخ إىل أسرة نبيلة ورث عنها لقب الكراف اليت تعين الكونت،واشتغل يف ،﴾Landshut﴿الندسهوت
 مستشارا بيكني،وارتقى يف األملانية السفارة لدى كاتبا اخلارجية،فعني بوزارة م،والتحق1878 و 1873 بني ما لورين ـ ألزاس
طاطنباخ فون كريستيان،معلمة : بوطالب إبراهيم،مادةاملغرب، لقضايا التدريدب يلم ذلك بعد مدريد،وصار يف بالده سفارة لدى

  5677:،ص17س،ج .املغرب،م
م بني املغرب وأملانيا، جريدة العلم 1890التمسماين خلوق،عبد العزيز،جوانب من تاريخ املغرب التجاري،معاهدة يونيو 78

 .3،ص1992،فرباير 761الثقايف،العدد 
 :،رقم م،حمفظة مديرية الوثائق امللكية1891فرباير  8مؤرخة يف حلسن إىل اإلمرباطور األملاين غليوم الثاين،رسالة من املوىل ا  79
 . ،الرباط-211cote :TH، )1897ـ1912(

 232:م،ص1986جرمان عياش،دراسات يف تاريخ املغرب، منشورات الشركة املغربية للناشرين املتحدين،الطبعة األوىل، 80
م إىل سنة 1865اديل،نصوص واتفاقيات دولية مربمة بني اململكة املغربية ودول أجنبية،ج الثالث،من سنة عبد اللطيف الش81

 392:،ص9أنظر ملحق الوثائق، الوثيقة  .41:م،ص2007م،املطبعة امللكية،الرباط،1923
 41:،صاملرجع نفسه82
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كوكالة فرانكفورت التجاریة، التي طالبت بفتح خط تلغراف یربط الصویرة بفرانكفورت لتسھیل التواصل 

یة األلمانیة لتأمین وارتبطت ھذه المؤسسات التجاریة بشبكة من الشركات المالح 83بین الجالیة األلمانیة،

خطوط التبادل التجاري بین المغرب وألمانیا بمختلف الموانئ المغربیة،ونجد على سبیل المثال الشركات 

،التي عملت على فتح خطوط منتظمة بأھم ) Linie Atlas ( و (Woerman Linie)و  (O.P.D.R): التالیة

  84.الموانئ المغربیة

لمانیة قد أفرزت واقعا اقتصادیا جدیدا تمیز بحضور قوي إن المعاھدة التجاریة المغربیة األ

للتجار األلمان في األسواق المغربیة بواسطة شبكة من السماسرة والمحمیین من التجار المغاربة، ودعمتھا 

شبكة قنصلیة منتشرة في أغلب المدن كقنوات تفاوضیة لمعالجة مختلف القضایا التي أثارھا المحمیون 

وعكست ھذه المعاھدة القواسم التاریخیة المشتركة بین البلدین، وساھم توقیعھا في نمو  85األلمان بالمغرب،

مما سمح للشركات األلمانیة بدخول األسواق المغربیة، حیث عرفت  المصالح التجاریة األلمانیة بالمغرب،

 28دھا إلى م، إذ وصل عد1890عدد السفن المالحیة األلمانیة المتوجھة لمیناء الصویرة تطورا سنة 

سفینة تجاریة قادمة من مدینة ھامبورغ، ومكن ذلك من انفتاح المغاربة على المنتوجات األلمانیة، التي 

 .أصبحت تنافس المنتجات الفرنسیة والبریطانیة

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
83 Guillen (Pierre), L’Allemagne et le Maroc,op,cit,P :336 
84Ibid,PP: 371ـ370  

  .243:صس،.جرمان عياش،دراسات يف تاريخ املغرب،م 85
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ه و 50لى بیناألو(شكلت مرحلة الفتوحات بقیادة عقبة بن نافع الفھري رضي اهللا عنھ في مرحلتیھا،

، منعطفا حاسما في تاریخ الفتوحات لبالد المغرب بحیث اعتبرت التأسیس )ه64ه و62والثانیة بین  ه55

فقد كان أول من وضع أسس االستقرار بالمنطقة من خالل تأسیسھ لمدینة .الفعلي لتواجد اإلسالم في المنطقة

لتي كانت تقوم على عدم االستقرار و االكتفاء ه، وبالتالي تجاوز الخطة الحربیة السابقة ا50القیروان سنة

،كما كان أول من توغل في بالد المغرب إلى أقصى ) 1(بالھجوم ثم العودة إلى مركز العملیات بمصر

الغرب عند المحیط األطلسي،  حیث جال في المنطقة شرقا و غربا،  وتمكن من التعرف على تضاریسھا 

مسلمین خریطة جغرافیة مفصلة عن المنطقة والتي كانت مجھولة ومسالكھا بشكل دقیق، جعلتھ  یمنح  ال

  .قبلھ 

ورغم اعتراف الجمیع باألھمیة القصوى لفترة والیة عقبة بن نافع في المغرب ودورھا األساسي في  

التحول الحضاري الذي عرفتھ المنطقة، فإنھا مع ذلك  أثارت مجموعة من القضایا الخالفیة غیر المنتھیة 

 
 

 أحمد العثماني
باحث في تاریخ المغرب 

 الوسیط

قضايا إشكالية أثارتها حملة عقبة بن نافع 
 على بالد المغرب الفهري
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و سأحاول في ھذه الدراسة مناقشة . اتھ، و التي اتخذت منحى سلبیا على العموم عند تقییمھاحول إنجاز

مجموعة من القضایا التي أثیرت حول مسیرة عقبة بن نافع في بالد المغرب من خالل منھجیة القراءة 

قف عند التركیبیة للنصوص مع استحضار آلیة النقد بشكل دائم ،وبحكم طبیعة الموضوع فإنني لن أتو

 . األحداث التفصیلیة إال ما یقتضیھ السیاق

  :القضیة األولى، مقتل عقبة و حقیقة مقاومة البربر

من المعروف لدى المطلعین على التاریخ المغربي أن بعض المصادر التاریخیة تجعل من إھانة عقبة 

نقالبھ على العرب الفاتحین بن نافع رضي اهللا عنھ لكسیلة  زعیم قبائل أوربة البرنسیة السبب الرئیس في ا

وجل الباحثین العرب المعاصرین . وطردھم من القیروان، ولم تذكر سببا آخر لھذا التغییر المفاجيء

وغیرھم اعتمدوا على ھذا الخبر في تفسیر ھذا الموقف، وحاول بعضھم دعمھ من خالل ربطھ  بالسیاسة 

أثار "عنف والشدة واالحتقار، وبحسب رأي أحدھم فقدالعامة التي نھجھا عقبة تجاه البربر، القائمة على ال

عنفھ وشدتھ واحتقاره للبربر وأشرافھم على ما یبدو حمیتھم وجعلھم یسعون إلى لم شملھم لمواجھة 

، و تقر أغلب ھذه البحوث أن عقبة ارتكب خطأ فادحا بإساءتھ معاملة كسیلة األوربي )86("المسلمین

  .)87(لمھاجر یتألفھ ویداریھومحاولة إذاللھ بعد أن كان أبو ا

بید أن ھذه البحوث عند تناولھا لھذه القضیة یغیب عنھا الحس النقدي، وتخضع كلیة  لھذه الروایة  

  . دون أدنى تحفظ، والصحیح أن  انقالب كسیلة اجتمعت فیھ عدة أسباب وھو ما سنحاول إثباتھ اآلن

تقریبا، لكن الدراسة المتفحصة والمتأنیة لھذه  أما عن اإلھانة فقد أوردتھا جل المصادر وبنفس الصیغة

النصوص تظھر میلھا في خطھا العام إلى المبالغة، وحتى نعید الصورة إلى حجمھا الطبیعي علینا الرجوع 

  .إلى البدایة لصیاغة األحداث من جدید

عندما ، الذي )ه62-ه55(نعلم أن أول لقاء بین العرب وكسیلة األوربي كان على عھد أبي المھاجر

توجھ إلیھم وتصادم "،)88(أوربة وبعض الروم"وصل إلى علمھ أن ھناك تحالفا تشكل في نواحي تلمسان بین

فقام أبو المھاجر انطالقا من سیاستھ التي نھجھا .  معھم عسكریا واستطاع االنتصار علیھم وأسر كسیلة

ھ إلیھ وتعامل معھ برفق ولین، وخلق والقائمة على التقرب من البربر ومحاولة تألیف قلوب زعمائھم، بتقریب

  .معھ شبھ تحالف، ضمن بھ حیاد جزء من البربر، في المواجھة األساسیة التي ارتضاھا مع البیزنطینیین
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نستنتج من ذلك أن كسیلة كان على عالقة قویة مع البیزنطیین، ونظرا النقالب موازین القوى ارتأى 

ھاجر مادام أنھا لم تعرض مصالحھ ومصالح قبیلتھ للخطر، أن یتقرب إلى العرب ویجاري سیاسة أبي الم

بمعنى أنھ رأى في سیاسة أبي المھاجر استمرارا للتقالید التي سار علیھا الرومان مع زعماء بعض القبائل 

  .)89(البربریة، والقائمة على الوالء مقابل حمایة وضمان امتیازاتھم

المنطقة تغیرت األمور وظھرت سیاسة جدیدة تنسجم لكن بعد عودة عقبة بن نافع رضي اهللا عنھ لحكم 

وتفكیره القائم على محاولة إخضاع جمیع القبائل إلى اإلسالم دون محاباة لھذه على تلك أو ھذا الزعیم على 

ذاك، لذلك في حملتھ على المغرب ال نجد ذكرا لكسیلة، إلى أن تخبرنا المصادر بخروجھ واعتراضھ 

  .لطریق عقبة في تھودة 

لظاھر أن عقبة منذ دخولھ القیروان لم یحفل بھذا الشخص، فتتفق جمیع المصادر على أنھ ضایق وا

واعتقل أبا المھاجر ووضع الحدید في یدیھ، ولكنھا ال تذكر شیئا عن كسیلة، وما یستنتج من النصوص  أن 

، غیر أن القائد كسیلة لم یتعرض لالعتقال، حیث ظل موجودا في جیش عقبة  حرا طلیقا یتصرف كما یشاء

أھملھ ولم  یحفظ  لھ نفس المكانة التي من المفترض أن یحصل علیھا باعتباره حلیفا للعرب، وھنا أتى انتقاد 

  : أما قصة سلخ األكباش فیمكن التحفظ في قبولھا لسببین. أبي المھاجر لھ

وعلى رأسھم ابن یتعلق بالمصادر حیث نجد بعضھا لم یشر إطالقا إلى ھذه الحكایة : السبب األول

عبدالحكم، وال یمكن تبریر ذلك فقط بالسھو والنسیان، فحدث مقتل عقبة یعد من األمور الجلیلة التي ال یمكن 

وكذلك لم یشر ابن عبدالحلیم  .إھمالھا، وإنما الراجح أن  الروایة التي اعتمدھا لم تذكر شیئا عن ھذا التبریر 

 یذكر جمیع المبالغات التي تنسب لعقبة سواء ما یتعلق بالكرامات أم بدوره إلیھا إطالقا، والذي بالمناسبة ال

ما ینسب إلیھ من عنف وقسوة غیر  معقولة، وھذا ما یعزز تحفظنا على ھذه الروایة التي ظاھرھا المبالغة 

  .)90(الشدیدة والوضع في التفاصیل

ت  في مجتمع قبلي وتعرف من الصعب القبول  بأن شخصیة عقبة القیادیة، التي عاش: السبب الثاني

جیدا القیمة المعنویة والرمزیة لشیخ القبیلة، تقع في ھذا الخطأ الفادح، وما یستتبع أي محاولة  للحط منھا من 

كوارث، وكان أحسن العارفین بأن البربر یشبھون العرب في ھذه النقطة بشكل كبیر جدا، وبالتالي من 

  .الصعب أن یقدم على ھذه الخطوة الساذجة

صحیح أن شخصیتھ كان یغلب علیھا النزعة العسكریة، ولكن في المقابل ال یعني ذلك غیاب البعد 

السیاسي كلیة فیھا، فتأسیس القیروان یدل على بعد النظر السیاسي والحضاري للرجل ولیس العسكري فقط، 
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تحمل السالح كما رأینا واستقدامھ للبربر في جیشھ یدل على ذلك، أیضا تعاملھ السلمي مع القبائل التي لم 

  .في حملتھ على المغرب األقصى ،فالرجل كان عسكریا بامتیاز ولكن كان أیضا سیاسیا

وما یعزز رأینا في أن كسیلة كان حرا طلیقا أثناء مرافقتھ لحملة عقبة، أن جل المصادر تتحدث أنھ 

تھم، خاصة أن الحراسة ستكون تلقى رسائل  من قبل الروم، فلو كان سجینا أو معتقال لما تسنى لھ مراسل

كذلك ھذا الرأي أن ھذه الروایات نفسھا  تذكر أن أبا المھاجر لما الحظ إھمال  مضروبة علیھ، وما یعزز

، غیر أن )91( عقبة لكسیلة وإھانتھ، حسب الروایة طبعا، انتقده وطلب منھ مراقبتھ واالحتیاط منھ واعتقالھ

حریة، مما سھل علیھ مأموریة عقد تحالف مع الروم، وفي المكان القائد لم یھتم بذلك وتركھ یتحرك بكل 

  . )92(المناسب فر من الجیش  لیلتحق بالتحالف الجدید القدیم

ومن أجل فھم أشمل لحركة كسیلة وقبیلتھ أوربة یجب أن نالحظ المنطقة التي وقع فیھا الحدث، وھي 

الرومانیة، ومعایشة  لنموذج التحالف مع  منطقة نومیدیا، حیث كانت من أھم المناطق تأثرا بالحضارة

بعض زعماء البربر والرومان، الذي كان في بعض األحیان یضمن االستقرار وفي بعض األحیان كان 

واألساسي في كل ذلك أن ھذه المنطقة ورثت تقالید سیاسیة . یؤدي إلى قیام الثورات بسبب اختالفات معینة

، وأي خرق لھذه المعادلة كان یؤدي مباشرة إلى )93(ت متبادلةقدیمة، قائمة على التحالف مقابل خدما

  .الصراع و الفوضى

فلو رجعنا إلى أحداث الفتوحات سنجد أن العرب لم یواجھوا البربر في البدایة وإنما البیزنطیین  فقط، 

جل وفي المقابل ستس. لذلك لم نالحظ أي تحرك من جانبھم ضد العرب، ألن الحركة لم تستھدفھم مباشرة

أول مواجھة معھم أثناء حملة أبي المھاجر الذي استطاع بحنكتھ السیاسیة أن یفھم طبیعة العالقات التي 

كانت قائمة بین البربر والبیزنطیین لذلك حاول أن یستفید منھا بتحویل اتجاھھا نحو العرب، عن طریق 

لكن التصادم العنیف سیكون مع عقبة التحالف مع زعماء البربر لتحییدھم ومحاولة استقطابھم بھذه الطریقة، 

الذي ارتأى عدم مراعاة تلك التقالید، التي كانت تعبر عن نظام قیمي مرتبط بالحضارة الرومانیة، بل 

تحطیمھا كلیا وإحالل النظام القیمي اإلسالمي محلھا، وھنا تحرك كسیلة لمواجھة الخطر المحدق بھ 

أكثر منھ انتصارا للبربر  )94(صارا للنظام الحضاري الرومانيوبنظامھ القیمي، ولذلك اعتبر انتصاره  انت

  .الحاقدین على عنف عقبة
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  : القضیة الثانیة ، دخول عقبة المغرب األقصى . ب

خلص روبیر برانشفیك إلى القول " فتوح مصر والمغرب"في دراستھ النقدیة لكتاب ابن عبدالحكم 

وقد . )95("أحسن األحوال إلى حدود وھران ووادي شلف  إن حملة عقبة لم تتجاوز المغرب األوسط،  وفي"

وجد لھذا الرأي أنصارا منذ تلك الفترة إلى اآلن، فنجد كل من شارل جولیان و عبد اهللا العروي یوافقان 

رأیھ،حیث یجزم ھذا األخیر بذلك رغم اطالعھ على  الوثیقة التي نشرھا بروفنصال حول فتح العرب 

إذا حدث توغل فإنھ كان محدودا عبر توجیھ عقبة لبعض السرایا إلى "ویرى أنھ  للمغرب البن عبد الحلیم،

  ..)96(" ما وراء نھر ملویة، لكن ال یوجد دلیل قاطع على كونھ استولى على المنطقة فعال

عدم اطالع "أما في الجانب اآلخر یبرز لیفي بروفنصال الذي انتقد ھذا الرأي  بشدة، وأرجعھ إلى 

البن عذاري في نسختھ الكاملة الجدیدة، التي " البیان " لمصادر الجدیدة المكتشفة وخاصة برانشفیك على ا

عوضت النسخة القدیمة المكتشفة والمحققة من لدن دوزي،التي كان ینقصھا  قطعة كبیرة في أولھا بسبب 

مختفیة باإلضافة إلى ما ظھر من مصادر كانت .  )97("خرم في مخطوطة لیدن التي اعتمد علیھا دوزي

وعلى رأسھا روایة عبید اهللا بن عبد الحلیم التي حققھا ونشرھا لیفي بروفنصال، وكذلك كتاب الرقیق 

م، وأعید تحقیقھ 1967، الذي حققھ ونشره اوال المنجي الكعبي سنة "تاریخ افریقیة والمغرب"القیرواني 

ادر فصلت بشكل كبیر في أعمال بشكل أفضل من قبل  عبد اهللا الزیدان وعز الدین عمر موسى، ھذه المص

  . صعبا جدا أمراعقبة وخاصة في المغرب األقصى مما یجعل نفي  وقوعھا 

ومن الدالئل التي یعتمد علیھا بروفنصال للتأكید على صحة روایة ھؤالء وخاصة ابن عذاري، 

" فویة لزمن طویل،تأكیده على دور البیئة المحافظة والمنغلقة لسكان المنطقة في الحفاظ على الروایة الش

حیث ال زالت ذكریات دعوة - نھ في بیئة محافظة مقفلة كالبیئة البربریة في جنوبي مراكشأفمن المؤكد 

أال تتالشى ذكریات حلقات الفتح اإلسالمي لھذه  -محمد بن تومرت وحركة الموحدین حیة یتناقلھا الناس

  )98("النواحي حتى زمن ابن عذاري

ا عقبة في حملتھ الكبرى الحجة األساسیة التي یعتمد علیھا ھؤالء لنفي وتعد قصر المدة التي قضاھ

فالمدة التي جال فیھا المغرب عند قدومھ في المرة الثانیة ال یمكن أن تتجاوز السنة وبضعة "وقوع الحادثة،

ألوسط أشھر، وتبدو ھذه المدة بإمكانیات التنقل في ذلك الوقت غیر كافیة للتجوال في كامل بالد المغرب ا

  .)99("والمغرب األقصى انتھاء إلى المحیط 
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المالحظ على أصحاب ھذه الحجة أنھم یعتمدون فقط على الروایة التي تجعل  بدایة حملتھ  في  

ھـ، وال یلتفتون نھائیا إلى باقي الروایات التي تجعل  نھایة حملتھ  ودخول 63ھـ ونھایتھا في  سنة 62سنة

ھـ 65والروایة األخرى التي تقول بأن دخول كسیلة القیروان كانت سنة ، )100(ھـ64كسیلة القیروان سنة 
ھذا جانب، ومن جانب آخر نجد عند ابن عذاري نصا ھاما یجعل  المدة التي قضاھا في حملتھ ثالث . )101(

   )102("جال فیھا المغرب یجاھد في سبیل اهللا"سنوات،

احثین خضعوا بشكل أعمى  للروایة وقد انتبھ سعد زغلول لھذا اإلشكال حیث الحظ أن معظم الب

وھذا ما . السابقة، دون نقد أو حتى  استقراء لجمیع النصوص ومن تم الخروج بروایة أقرب إلى االنسجام

حاول القیام بھ، معتمدا على روایة ابن عذاري السابقة،  فخلص الى القول إن عقبة استشھد في أواخر سنة 

وبذلك استغرقت حملتھ سنتین في حالة تسلیمنا بالروایة التي . )103(م684/ھـ65م أو أوائل سنة  684/ھـ64

ھـ فتكون قد استغرقت 64ھـ، أما إذا أخذنا بالروایة التي تقول باستشھاده سنة63تجعل استشھاده في سنة 

ثالث سنوات، وربما  أربع سنوات إذا اعتمدنا على إحدى روایات ابن عذاري التي تجعل  عودتھ إلى 

وھذه الروایة ستكون لھا مصداقیة إذا أخذنا في . ھـ65واستشھاده في أوائل سنة  )104(ھـ61 القیروان  سنة

االعتبار ما تقولھ بعض المصادر من مسارعة مسلمة إلى االعتذار إلیھ، عندما وصل إلى مصر في اتجاھھ 

لقیھ في ھـ، فلیس من المستبعد أن یكون قد 62إلى القیروان، والمصادر تؤكد بأن مسلمة توفي سنة 

ھـ، وبالتالي  تبطل  الحجة التي اعتمدھا البعض في نفي وقوع الحملة، وإن كان  ورود تفاصیلھا في 61سنة

  .بعض المصادر یجعل نفیھم مجرد لغو

  :القضیة الثالثة، تقییم نتائج حملة عقبة على المغرب

عنھ لم تكن لھا أیة خلص مجموعة من الباحثین في دراساتھم إلى القول، بأن حملة عقبة رضي اهللا 

فلم یضف أیة أراض جدیدة لوالیة "نتائج إیجابیة، بل انعكست سلبا على كل االنجازات المحققة سابقا، 

إفریقیة بل كان على العرب أن یتركوا كل الوالیة وأن یخلوا القیروان ذاتھا نتیجة لھزیمتھ السابقة، فھي 

" الكافي من الناحیتین المادیة والمعنویة، فضال عن كونھا ، فلم یعد لھا اإلعداد)105("بالتالي حملة انتحاریة
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افتقرت الى الخطة المحكمة، وتخللتھا ضروب العنف، والقسوة واإلھانات، ومن ثم عادت بحصاد سيء 

   )106(".الثمار، وحملت المسلمین على إخالء قاعدة القیروان والجالء من افریقیة

األحكام ارتكزت أساسا على البعد السیاسي والعسكري،  بید أن المتأمل الجید لألحداث سیجد أن ھذه

  .ولیس على البعد العام والشامل وھو البعد الحضاري

فإذا أردنا أن ننطلق من ھذا الجزء المتعلق بالعنصر السیاسي فإننا سنجد أنفسنا متفقین على أن 

توحة عن السیطرة اإلسالمیة، الھزیمة العسكریة أمام كسیلة كان من نتائجھا المباشرة خروج المنطقة المف

  .ودخولھ  للقیروان كان إنھاء للوجود السیاسي للخالفة اإلسالمیة ھناك

أما إذا استعملنا المنھج الشمولي في دراستنا لنتائج ھذه الحملة، فإننا سنجد أنفسنا نختلف كلیا مع ھذا 

 :الرأي، وسنجد أن حملتھ كانت لھا عدة منجزات

ز الجغرافي، فألول مرة سیكون العرب على درایة تامة بحدود المنطقة، وھذا أولھا  یتمثل في اإلنجا

ما لم یتوفر لھم سابقا، فكانوا یتحركون دون أدنى معرفة بحدودھا وبكثافة سكانھا وتنظیماتھم  االجتماعیة 

 والسیاسیة والعسكریة، وھذه األمور كلھا أصبحت اآلن في متناول المسلمین، والتي ستساعدھم بشكل

  .واضح في تحركاتھم المستقبلیة وفي وضع خطط االنتشار

ثانیھا یتمثل في استقطاب قبائل بربریة ودخولھا في اإلسالم، وآخر مثال على ذلك أمیر قفصة الذي 

قام بتحریر  أسرى المسلمین  لدى كسیلة، وإرسالھم إلى القیروان،  وقبل ذلك مسارعة بعض القبائل 

لنجدتھ وفك الحصار عنھ ومساعدتھ في االنتصار على خصومھ، بمعنى أنھ  الزناتیة في المغرب األقصى

نجح في التواصل  مع  بعض القبائل البربریة في المغرب األقصى وإقناعھم بأھمیة انخراطھم في 

  . المشروع الحضاري الذي یبشر بھ

ة في المغرب أما أھم منجز على اإلطالق الذي كان لھ أثر كبیر في تیسیر أمر الفتح الحقا خاص

فتذكر المصادر أنھ بنى مسجدا بمدینـة . األقصى، فیتمثل في بناء مساجد في بعض األماكن التي دخلھا

، والبد أنھ ترك ھناك من )110(وكذلك بماسة )109(وإیجلـي بالســوس األقصى  )108(، وآخر بدرعة)107(نفیس

أن یترك ھناك من یعلم البربر أمور یقوم بأمر  المسجد والدعوة،  فال یعقل أن یبني مكانا للعبادة دون 

والدلیل على ذلك أن المصادر تتفق على أنھ ترك أحد أصحابھ . دینھم  وأصول عقیدتھم ولغتھم الجدیدة
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یسمى شاكرا بإحدى المناطق،  عندما كان راجعا من حملتھ، وقد عرف ھذا المكان برباط شاكر عند 

  .ش حالیاالكتاب وھو حالیا یعرف بسیدي شیكر في جھة مراك

لنخلص إلى القول إن عقبة قام ببناء بعض المساجد وترك أصحابھ ھناك لإلشراف على تنفیذ  

مشروعھ، القائم على مخاطبة البربر مباشرة واالختالط بھم والتواصل معھم وإقناعھم بأھمیة التحاقھم 

لذلك لن نبالغ . المنطقة )111(بالحضارة الجدیدة والمساھمة في بنائھا وتطویرھا من الداخل وبالتالي أسلمة 

إذا قلنا إن حملتھ استطاعت أن تضع اللبنة األولى واألساس في رسوخ الحضارة العربیة اإلسالمیة ھناك، 

استمر حتى بعد وفاتھ حیث اتخذ (وأن الفشل السیاسي الذي انتھت إلیھ الحملة واكبھ نجاح حضاري مھم، 

، ظھرت نتائجھ بشكل واضح في سھولة فتح ))112(كانقبر عقبة مسجدا ومزارا یقصده الحجاج من كل م

  .المغرب في عھد موسى بن نصیر وفتح األندلس، التي انخرط فیھا بربر المغرب األقصى بشكل فعال

ومن تم یمكننا القول إن األحكام السابقة التي استنتجھا الباحثون ناتجة أساسا عن اعتمادھم على 

بدل المنھج الشمولي الذي یدرس الظاھرة من جمیع النواحي، منھج التجزيء في دراسة ظاھرة الفتح، 

  . ویسمح لنا في النھایة من تقریر أن الحملة التي قام بھا عقبة كانت فاشلة أم ناجحة
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  الھوامش

  ه  45ه ، ومعاویة بن حدیج سنة27تجلى ذلك في حملة عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح) 1(
   40: ، ص 2003لسیاسي في المغرب، دار النھضة بیروت، سعدون نصر اهللا،  تاریخ العرب ا  )1(
عمر فروخ، العرب واإلسالم في الحوض الغربي من البحر األبیض المتوسط، دار الكتاب العربي،   )2(

  .65:، ص 1981-ھـ 1401، 2بیروت،  ط 
الدار ،منشورات وزارة الثقافة واالتصال،1انظر الناصري،االستقصا ألخبار المغرب األقصى،ج  )3(

،كلیة االداب العلوم  920.61مخطوط تحت رقم  باج  ، الباجي، الخالصة النقیة،92البیضاء،ص

  5:االنسانیة،الرباط، ص 
یبدو أن أبا المھاجر عاد إلى تفعیل مبدأ المؤلفة قلوبھم الذي كان أوقفھ عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ   )4(

أما عقبة بن نافع فقد تشبث بموقف سیدنا عمر واقتنع أن  فقد رأى أن الواقع في بالد المغرب یقتضي ذلك،

  .  لیس ھناك ما یستدعي إعادة تفعیلھ في بالد المغرب
(5)  Gautier, les siecles obscurs du Maghreb, édition Payot, Paris 1927,  p.244 

ي،نھایة األرب في ، النویر107، ص1997،دار صادر،بیروت4ابن األثیر، الكامل في التاریخ،مجلد  )6(

فنون األدب،جزء تاریخ الغرب االسالمي في العصر الوسیط،تحقیق مصطفى أبو ضیف أحمد،دار النشر 

  193، الناصري، المصدر السابق، ص193المغربیة،الدار البیضاء ، ص
(7)  Yves mederan, les maures et l’afrique romaine, édition école française de 

rome, 2003. P.973.  
  .تحالف مسینیسا مع الروم  للقضاء على الحضارة الفینیقیة أحسن مثال على ذلكیعد   )8(

(9) Gautier, les siècles obscurs, p.243. 
(10) Robert brunschvig,  études sur l’islam classique et l’afrique du nord, london 

1986, P .138. 
  123:ص  6،المركز الثقافي العربي،بیروت،ط1یخ المغرب، ج عبداهللا العروي ، مجمل تار )11(
لیفي بروفنصال، نص جدید عن فتح العرب للمغرب،مجلة المعھد المصري للدراسات االسالمیة  )12(

  .196: ، ص 2بمدرید،عدد
، لقد قمت بزیارة إلى قریة سیدي شیكر حیث یتواجد 201: ص.لیفي بروفنصال، المرجع السابق   )13(

اكر وحاولت معرفة الروایة الشفویة الموروثة عند سكان ھذه القریة حول حقیقة شخصیة ضریح ش

صاحب الضریح فأكدوا لي أن الضریح یعود إلى أحد الفاتحین الذین مروا على ھذه المنطقة، ومنھم 

  .من ذكر أنھ كان أحد أتباع قائد الفتح عقبة بن نافع تركھ ھناك لدعوة الناس
  . 56: ، ص2001إسالم التأسیس ببالد المغرب،دار الجنوب، تونس، حیاة اعمامو،  )14(
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  .96:، ص1ج.الناصري، االستقصا  )15(
  . 46: ،تحقیق بشیر البكوش،دار الغرب االسالمي،بیروت، ص المالكي، ریاض النفوس )16(
  . 30: ،ص1ج.ابن عذاري، البیان  )17(
 .205: ، ص1تاریخ المغرب العربي ج: سعد زغلول  )18(

وصول عقبة :"حیث یذكر أن 31:، ص1ابن عذاري، البیان المغرب في أخبار األندلس و المغرب،ج )19(

طبقات ". دخل دخلتھ الثانیة سنةإحدى و ستین"وقبلھ ذكر ابن تمیم أنھ". ھـ61إلى المغرب كان سنة 

ش فیذكرھا في أما محمود مقدی. 31:ص 1968علماء افریقیة، تحقیق علي الشابي،الدار التونسیة للنشر،

نزھة األنظار في ". والمرة الثالثة سنة إحدى وستین:"إطار تعداده لسنوات دخولھ إلى المغرب فیقول

  .218:ص 1974فضل علم التاریخ،دار الكتاب العربي،بیروت،
  . 20: ، ص1ابن عذاري، البیان، ج )20(
یقیا،المدار عبد الواحد طھ، الفتح واالستقرار العربي االسالمي في شمال إفر )21(

   118ص  2002،بیروت،1االسالمي،ط
، حسین 47: ص 1984،الجزائر،3موسى القبال، المغرب اإلسالمي،المؤسسة الوطنیة للكتاب،ط )22(

لقد وقع ھذا الكاتب في تناقض . 203مؤنس، فتح العرب للمغرب،مكتبة الثقافة الدینیة،القاھرة، ص 

   .وفي نفس الوقت ینفیھحیث نجده یؤكد على اإلنجاز الحضاري لعقبة 
  ..346: ص:  2003،تحقیق جمال طلبة،دار الكتب العلمیة،بیروت، 2البكري ، المسالك والممالك، ج  )23(
  .220: ابن عبدالحلیم، نص جدید،  ص . 27: ابن عذاري البیان ، ص   )24(
  .27: ابن عذاري، البیان، ص  )25(
  .40:المالكي، ریاض النفوس، ص   )26(

(27) George marçais, la berbérie musulmane ,éd afrique orient 1991, p39 
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تعددت مشارب الثقافة المغربیة تبعا لتعدد االصول التي تمتح منھا وال أدل على ذلك من تنوع 

البالد عبر العصور، غیر أن عناصر مادیة وأخرى المادیة  األجناس المكونة لشخصیة ھذه

حتى غذا المغرب خلیطا . اخترقت ھذه الشخصیة وصیرتھا شخصیات في مكون جغرافي واحد

ومكنت ھذه . متجانسا احكم التنوع في وحدة فریدة قلما نجدھا في مواطن أخرى من المعمور

وفي مقدمتھا نجد صدى البحر متجذر في النشأة  .االصول من تشكیل روافد الھویة المغربیة الراھنة

وقبل تبني أي توجھ في ھذه . 113والتكوین واإلمداد الدائم بكل حدیث وطریف للمغرب المفرد

وذلك بتقریب . المقاربة البد من وضع إطار مفاھیمي حتى یتبین المغزى من أصول الثقافة البحریة

لبیة من قبیل؛ األنشطة المحظورة، والقرصنة معاني األنشطة البحریة السلیمة من العوارض الس

                                                             
رسالة مرقونة ، كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة جامعة محمد " البحر في ذھنیة فقھاء المغرب"كان ھذا المقال في االصل جزء من أطروحة )  113

  .ى جدیدة إلبراز االصول البحریة في الثقافة المغربیةواضیفت إلیھ افكار أخر.2006الخامس أكدال الرباط 

  أصول الثقافة البحرية المغربية

 
 عمر عمالكي

 باحث في التاریخ المعاصر
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ولصوصیة البحر والغنیمة ثم الجھاد البحري إلى جانب التجارة وغیرھا مما یستدعي توضیح 

المعاني ورصد تطورھا التاریخي حتى ال تختلط األفكار، ونتعظ بما كانت علیھ الحیاة الیومیة في 

ي براز الفوارق واستخالص النتائج بإ 114مراسي المتوسط كنموذج الستقصاء فكرة الماض

  .من أجل تھیئ افق بحري للمغرب. 115والتأسیس للمستقبل

وفي سبیل بلوغ ذلك نستحضر ھنا الفاصل بین مفھومي الثقافة والحضارة، لتوضیح المقصد من 

  .عملنا

إذ تعتبر الثقافة عامال منظما ].civilisations[أو إن شئت قل الحضارات] cultures[الثقافات

كان، شأنھا شأن الكیانات االقتصادیة، ومن أسباب ذلك أن الثقافة تصدر مدى زمني ال نھائي للم

فالثقافة . یتجاوز اشد التجاوز عمر العوالم االقتصادیة، وھي أقدم شخص في مسرحیة تاریخ البشر

علیھا  وھي في قلب كل حضارة ترسخ القیم الدینیة، كحقیقة تقوم. أو الحضارة تمثل في تاریخ العالم

بما یسمح  الروحیة والقیم المادیة، وتوفر توازن ضروري بین القیم. 116الشواھد منذ أزمان بعیدة

القیم الروحیة، والذكاء واألخالق والجمال شرط توفر (بتطویر استعدادا اجتماعي إرضاء 

. تمثلھ والثقافة یجب أن تمتلك القوة للوصول إلى تحقیق أمل كل أفراد المجتمع الذي .117)االنسجام

بشرط أن تدعم الرغبة في السعادة وھو شرط یمس كل مجتمع و كل فرد بطریقة مختلفة، وھو ما 

یمكن أن یبرز قیمة الثقافة المعاصرة التي أصبحت مرھونة بمفاھیم القوة، والسیطرة 

وأما الحضارة فھي نسق متعدد الزوایا، یتضمن حقائق سیاسیة واقتصادیة ودینیة . 118واالستحواذ

وھي كذلك  120وأنھا مجرد صیغ شكلیة واستعراض خارجي. 119نیة، وأخالقیة و اجتماعیةوتق

و تتجاوز الحدود الوطنیة؛ . 121أمر خارج ونفعي ذو عدة أوجھ غریب عن قیم الوطنیة] الحضارة[

وھذا االخیر ما نود إبرازه . بینما الثقافة محدودة في الزمان والمكان ومتداخلة مع الھویة الوطنیة

  .صول الثقافیة للبحریة المغربیة والتي أخذت في ترسیخ معاني ذات أبعاد كبیرةفي اال

                                                             
114 )C.E. Dufourcq, La vie quotidienne dans les ports méditerranéens au moyen âge. Provence, Languedoc, 
Catalogne. Paris 1975, ch. 6, pp. 124-48 "La guerre sur mer et ses corollaires: L'esclavage et le cycle des 
représailles" 

  .2006عمر عمالكي، البحر في ذھنیة فقھاء المغرب، رسالة السلك الثالث، نوقش بجامعة محمد الخامس كلیة اآلداب )  115
116)Braudel, Fernand. civilisation Matérielle, économie et capitalisme. XV°-XVIII siècle. le temps du monde 
.tome3 ,  Armand colin .paris 1967,p72 
117 Huizinga, Johan. Incertitudes ,essai des diagnostics du mal dont souffre Notre temps….p38. 
118 H. bergerie. ,le phénomène, Nouvelle ,Histoire. p167. 

 .ص  ،  مجلة عالم المعرفة ،ع  ،سنة/ التفسیر األنثروبولوجي للثقافة119)
  الفرنسياالكادیمي في التقلید  ) 120
  االلمانعند  ) 121
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فإذا كان . وقد یكون من الصعب تطبیق المقاییس المعاصرة على الماضي إذ أن للتاریخ حقائقھ

یتعلق األمر بتحدید المفاھیم، فإنھ یقتضي سعي منھجي لتفادي المزالق، حیث أن مفھوما أو ظاھرة 

لمیة ال یمكن تعریفھا إال موضعیا ولیس بشكل شمولي كوني، وتحدیده في الزمان أو واقعة ع

والمطمح . والمكان بالرجوع إلى نظام متناسق لضبطھا و أن تكون كل كلمة ذات معنى تؤدي دورا

  .  الثاني أن نرسم على منھاج عملي لفھم أدوار البحریة في تاریخ المغرب

ربیة لیس من قبیل التخمین الفكري أو منازعة ومزایدة في إن استحضار البحر في الھویة المغ

السجال الھویاتي للمغرب بل ھو من صمیم األصول التي ارتكز علیھا واستمرار البالد عبر الحقب 

لقد شكل البحر وأنشطتھ منجما غنیا بما حملتھ االفالك والسفن من افراد وافكار وسلع . واالزمان

الممتد من الثقافة . د وفرضت علیھ نبذ االنغالق و ولوج العالمیةاضفت بعدا تجدیدیا على البال

االغریقیة والحضارة الرومانیة ثم البیزنطیة ثم الفتح االسالمي والحضارة العربیة على التوالي، 

أسھمت إلى الیوم بنشاط بحري إلى جانب أخریات اختلفت درجتھ بین القوة والضعف والسطوع ثم 

نتیھ بین أسالیب الكالم ومصطلحاتھ وأن یكون استمدادنا للثقافة البحریة في ونأمل أن ال . 122االفول

  .123المغرب أصال نحوم فیھ دون أن یحجب عنا االجتھادات القائمة

یمكن أن نعبر عن ھذا اإلشكال انطالقا من تجارب المغاربة في العصر الوسیط والحدیث، فعقلیة 

مائیة التي ھي حصر على المغامرین، أو الراغبین المجتمعات تختلف في نظرتھا إلى المجاالت ال

في التأثر واالغتناء، فالمغرب الذي یطل على بحرین عظیمین طبعا تاریخھ بطابعھما الخاص، فھو 

جزء من المتوسط واألطلسي فال تاریخھ في منأى عن ھذه التأثیرات الحضاریة وموروثاتھ، التي 

عادات ارتیاد البحر سجل تصورات خطیة في تاریخ قد مما خلق ثقافة مغربیة ب. تتغیر ببطء كبیر

تكون متساویة مع التأثیرات الحاصلة في قطاعات أخرى ومناطق أخرى، فأرخى بثقلھ على 

باعتبار احتالل البرتغال للسواحل المغربیة، . الحضارة مما أكسبھا قوة كبیرة في الذھنیة المغربیة

لیعیش المغرب حینئذ . لى الزمان وإن اقتصر مكانیارجة قویة عدت عقابا إلھي كان لھ امتداد ع

  .124حالة من النفور العام وبروز قیادات دینیة واجتماعیة تروم إصالح المجتمع وقیادة الجھاد

علما أن الذھنیة والعقل الجمعي للمغاربة یكاد یتفق على كون الجبھة البحریة مقوم أساس للدولة 

بما یرفعھ أن یصیر مكون . لعسكریة ثم المجابھة الحضاریةالمغربیة، أمام التقلبات السیاسیة وا
                                                             
122 -john Davis (L.T.col), the History of second queens Royal Regiment, vol1 the English occupation of tangier 
From.1661.To 1664 London. 

  102.103، م س، ص " البحر في ذھنیة فقھاء المغرب"انظر عمر عمالكي )  123
124 Abdelmadjid kaddouri "les places portugais au Maroc espaces de relais et zones de contact un portières"op. 
cit. pp 95 96. 
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ناھیك عن االثار العالقة في الذھنیة من كون الغزاة لھذا البلد إنما طرقوھا من الواجھة . للوجود

فال یذكر بلدنا إال . وعلیھ فقد بنیت شخصیتنا وھویتنا على عنصري الصحراء والبحر. البحریة

جج البحر وابن خلدون الذي خاض بأسفاره نحو المشرق طرقا بریة بطارق بن زیاد وفتوحاتھ من ل

وبحریة دفع ثمنھا بموت اسرتھ وبنیھ في یم البحر المتوسط وابن بطوطة الذي قطع شطرا من 

وفوق ھذا وذاك اشتھر . وقبلھ تحركات استنقاذ االندلس 125المعمور أغلبھ عبر السفن شرقا وغربا

سخروا كل إمكانیاتھم للسیطرة على الواجھة البحریة، وإقامة المغرب بریاسھ و قراصنتھ الذین 

قرى ومدن خاصة على غرار المدن التي جاؤوا منھا، فأعادوا ھیكلة الجھاد البحري الذي تحول 

لھذا اعتبرنا البحر . وصید السفن بین البحر المتوسط والمحیط االطلنتي 126الى نشاط  لكسب العیش

فقد حضر البحر في الصراع من أجل استخالص االندلس . 127عامجزء من الھویة المغربیة بشكل 

ولھذا . وحمل على عاتق المغرب ثقال وأضاف مسؤولیة وجودیة للعرب في االندلس بصفة عامة

  :قال شاعرھم

  لھـم بـأوطـانھـم عــز وسلـطـان..... وراء البحر في دعــة  وراتعین

  ـرى بحـدیث القوم ركبانفقـد س....  أعـنـدكــم نبـأ مـن أھـل أنــدلس 

  128قتلـى وأسرى فما یھتز إنسان.... كم یستغیث بنا المستضعفون وھم 

لقد شھدت المنطقة المغاربیة توغل اإلیبیریین ونشر الرعب في ثغوره المتوسطیة واألطلسیة، فتأثر 

ذات قیمة جل قاطنیھ بھذا الصراع الممزوج بین االقتصادي والدیني فأصدرت النخبة المثقفة أحكاما 

فأسدل حیرة على أھل البالد ولم تدري أأندلس ترثي . 129تاریخیة تعبر عن روح عصرھا وخالفاتھ

أو ثغورا أو قبائل أخذت تنصر وأخرى تشھد مناكر یمارسھا أھل السفن والبحارة فركبھا الخوف 

ا من أو علماء رفضوا العمل في السفن واعتبروھ. إشفاقا، وأمرا بالمعروف ونھیا عن المنكر

  :عالمات الساعة 

                                                             
  .انظر رحلتھ، تحفة النظار وعجائب االمصار)  125
  .8، 7ص.1991غیرمو غوثالبیس بوستو، الموریسكیون في المغرب، ترجمة، مروة محمد ابراھیم، غرناطة )  126

  ز31147أو العالئق السیاسیة للدولة العلویة، مخ خ ح، رقم. یدان، معالم نظم الدولةراجع عبد الرحمان بن ز) 127
  )  رثاء االندلس(المعروفة ب  أبیات من قصیدة البي البقاء صالح بن یزید الرندي) 128

  :یقول فیھ.33مرجع سابق ص ، المقري التلمساني نفح الطیب )  129
إال السماء والماء وذلك السفین مع ترقب ھجوم العدو في الرواح والغدو وتوھمنا أنھ لیس في الوجود أغوار وال نجود  

... الجتیازه على عدة من بالد الحرب دمر اهللا سبحانھ من فیھا وأذھب بفتحھا عن المسلمین الكرب ال سیما مالطة الملعونة
 .على ما وصفناه من ھول البحر قلقافزادنا ذلك الحذر الذي لم یبث ولم یذر 
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خلقنا لھم مما یماثل الفلك المشحون ما یركبون في البر، والذي یماثل الفلك المشحون في كبره " 

أما ما حدث في زمننا فالسفینة ... كأنھا األعالم طوال وعلوا. وكثرة حملھ ھو بابور السكة الحدید

السفن التي كانت في زمانھم أیضا مع  تحمل اآلالف من الناس ومن القناطر المقنطرة من البضائع ثم

  .130"وحملھا الكثیر من الركاب واألثقال كانت تجري في البحر جریا حثیثا بالریاح كبرھا

اعتبر نمو االختراعات سبب تعطیل اإلبل٭٭ وإذا العشار عطلت٭٭ عن دورھا بما یصرح بحلول 

  .النقم

حاولوا مطابقتھا للنص الشرعي، وانطبع اجماال شحنت عقلیة علماء المغرب بالتجارب اإلنسانیة ف 

علیھا الخوف من البحر الذي تسیطر علیھ أوربا لما تأتي لھا التحكم في طرق البحریة العالمیة، 

. ولھذه األسباب تطیر المغربي من البحر لكونھ مبعث كل البالیا التي أصابت المجتمع المغربي

ه أو من الخوف الجاثم على المخیلة الشعبیة واستنكف الفقھاء عن العمل البحري، ألھوال وأخطار

  . والعالمة أو لحقارة مھنھ

ألن الثوابت . إننا إذ نعتمد على إحدى أصول الثقافة العربیة اإلسالمیة لنتلمس موضوعا شائكا     

المعتمدة على الغیب قلما تتغیر بتغیر الزمان واألشخاص الذین یتفاعلون معھا، فالمسلم جعل من كل 

ة بحرا أو مجاال شاسعا ال یمكن بلوغ مقاصده أو استیفاء فصوص العلم اإللھي الكثیرة، ذي عظم

ولكونھا معرفة یقینیة . لكونھ بحر ال یقدر إنسان مھما أوتي من سعة العلم و المعارف أن یحیط بھ

  .أوال وأخیرا

أن البحر  غیر أن البحر في المتخیل الرسمي تظھر معالمھ في اتجاھین، سیاسي وأمني؛ بمعنى

أما االتجاه الثاني، وھو المنحى االقتصادي . یكون إما أداة تستخدم للتوسع أو مصدر أخطار

على أن البحر المغربي وفعلھ في التاریخ المغربي تتقاسمھ . 131الصرف بما یوفره من موارد جدیدة

  :دوافع

  ثقافیة - 

 اقتصادیة - 

 جغرافیة - 

                                                             
بن محمد بن الصدیق الغماري الحسني، مطابقة االختراعات العصریة لما أخبر بھ سید البریة القاھر مكتبة  أحمد)  130

 .12-11ص . ص 2000القاھرة الطبعة الثامنة 
  .29، ص  1998البحر في المتخیل المغربي، الرباط ،مطبعة عكاظ،  ،عبد المجید القدوري)  131
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 اجتماعیة ثقافیة - 

 دینیة - 

لبحریة نذكر في ھذا االطار مجموعة من الكتابات التشریعیة والتقنیة ومن بین ھذه الثقافات ا

  .وتراخیص االبحار والعقود المالیة، وجغرافیة السواحل والبحار

  : االنتاج التقني

انعكست صورة البحر في ما نجده في جذور ثقافة النخبة المغربیة، التي ارتبطت بنظرة ذات ابعاد 

النوازل واألجوبة الفقھیة وبالتالي إعطائھا صفة التقریر، وتتسم وأصول كثیرة كما ھو شأن أغلب 

 132بالخوف والجمود على أقوال األولین، وآراء من دفعتھم الحاجة إلى معالجة البحر عن قرب للحج

على أن آخرین إنما دفعھم إلى الحدیث عن البحر، . أو للتجارة، أو من رأوا فیھ متنفسا كالمتصوفة

لجھل لدى أغلب الریاس وغلبة تآلف ملفقة أو أراجیز مفرقة ال تخدم سالمة لما علموا من فشو ا

، ومن جھة ثانیة عملت 133الریاس، مما یحتم وضع تآلف مضبوطة لمسائل البحر وكیفیة سیر السفن

الخبرة المحلیة تبدید المخاوف وانارت العملین وارشدتھم لطرق حمایة السفن وحملت القباطنة 

یقول عبد اهللا میكاني . ع الغیرة على أھل ھذا المیدان وتقدیم السند المعرفي لھمأو بدواف 134للمسؤولیة

  :الرباطي

من العمل في البحر نصحني بعض اإلخوان من أھل الرباط بوضع كناش لھذا ... إنھ لما جلست " 

  135"األمر مما یعرفھ في أمور البحر

تنعدم تماما كما تبین الكنانیش المؤلفة  فالمعرفة البحریة عند المغاربة بحارة أو من لھم صلة بھ لم

في ھذا المیدان، والتي تعتبر أیة في الدقة والحساب وعلى اضطالع تام بعلم الریاضیات 

وھیئة الرسو وأحوال الجو، وغیرھا من المعارف الدقیقة التي تساعد في اإلبحار  136واللوغریتم

                                                             
منھم التادلي إبراھیم صاحب زینة النحر، . رة ركوبھم البحر لقضاء المناسكأغلب ھؤالء الفقھاء أفصحوا عن ضرو)  132

فلما خرجت للحج وانتھت : "فكانت دیباجات مؤلفاتھم تحمل ھذه العبارة. ونتي السوداني وغیرھمفوأیضا أحمد بن القاضي ال
 ...شكایة الدین المحمدي المقدمة" إلى البحر

مجمع اللغة  مطبوعات. تحقیق إبراھیم خوري دمشق. العمدة المھدیة في ضبط العلوم البحريسلیمان ابن أحمد سلیمان المھدي، )  133
 .دیباجة الكتاب.م1970-1390العربیة 

طبعة حجریة الواجب على كل قیودان حفظ السفینة واإلحتزاز الكلي من الخطر  الكوكب الزاھر في علم البحر الزاحرسلیمان قیودان حالوة )  134
 .42السفینة بسبب عدم ضبط الحساب ویخشى من أن تصل السفینة إلى أحد إال مكان قبل تمام حساب المسافة ص الموجب إلتالف 

 .163، مخ خ ع ص مجموع رقم لواقع األسرار في حدیث البحر والسفر وصناعة الریاس: عبد اهللا میكاني الرباطي)  135
وأیضا . 7817ط تألیف في المالحة البحریة بالخزانة الحسنیة رقم ھناك تآلف مھمة خاصة بعلم البحر والمالحة البحریة مخطو)  136

وأیضا كتاب حساب اللوغاریتم علم خاص بالبحر كتاب مطبوع  1347رقم د  طمخطوطة إبراھیم التادلي زینة النحر م و الربا
     .بالخزانة الحسنیة
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قات مقامتھ باآلالت البحریة والفلكیة والخروج من البحر، أو الخوض فیھ كمحاولة وضع جداول وأو

 . كاإلسطرالب والبوصلة والكامل وغیرھا من األدوات الخاصة

  :إنتاج تشریعات بحریة

في مقدمة االنتاجات الثقافیة المتأصلة في المجتمع المغربي نشیر إلى مرجع مؤطر للسفر عبر 

أكریة السفن ألبي القاسم خلف ابن ونقصد كتاب . اآللیات البحریة أو استئجارھا من مالكین محتملین

وھو من بین القالئل الذین اھتموا بتعقب المسارات المالحیة من خالل تدوین  137فارس القیرواني

النزاع بین ارباب وریاس السفن من جھة وبین التجار والنوتیة من جھة ثانیة وضع حال للخالفات 

ضع قانون فاصل لقضایا النقل وكراء وعمل على و. الناشئة بین التجار ومالكي القطع البحریة

المراكب للنشاط التجاري البحري في المتوسط من خالل الفقھ المالكي ویمكن وصف ھذا الكتاب 

كأحد أقدم المتون في فقھ كراء السفن من الناحیة التاریخیة، باعتباره وثیقة تاریخیة فریدة وغنیة 

امالت والعقود، واالجتھادات التي تستدعیھا بالمعطیات االقتصادیة واالجتماعیة، المتصلة بالمع

التطورات الطارئة، في فقھ المالحة، والحدیث عن السفینة في المذھب المالكي وأغلب الظن أن 

دواعي تحریرھا إنما جاء لتقنین عملیة كراء السفن أو كراء خدمات النقل من االوربیین من قبل 

غاربیة على خبرة القطع البحریة االجنبیة في العصر التجار المسلمین، أو اعتماد سالطین الدول الم

بعد انتصار ] أركون والجمھوریات اإلیطالیة[الوسیط لما كانت تلجأ إلى استئجار سفن المسیحیین 

، ونعزز ذلك بتلك االتفاقات المبرمة بین أبي الربیع سلیمان و ملك 138المغاربة في معركة العقاب

ألف "على كراء قدر بعد انتھاء مدة الخدمة بما یناھز  139)ابن الحمر(أركون ضد ملك غرناطة 

مثقال عن األربعة األشھر األخرى، مع دفع مرتبات الجند العاملین في المراكب بحارة كانوا أم 

. للحاجة الملحة للتجارة ونقل االموال بین المراسي. م14و13واستمرت طیلة القرنین  140"جنودا

ناصل باختیار وتحدید اسعار ومدة كراء السفن من طرف وعبرت مختلف االتفاقیات بتكلیف الق

                                                             
الكتاب كثیر ممن اشتغلوا على دراسة  اعتمد على ھذاد ابو القاسم خلف ابن فارس القیرواني عاش في القرن الرابع الھجري، وق)137

  .ومنھم كثیر من المستشرقین والمغاربة. التنقل والتجارة بین ضفتي البحر المتوسط، ودارسي المعامالت المالیة
رانیة، وإن كانتا قد لجأتا إلى لسفن النصلالموحدیة  الدولتین المرابطیة و عن صفقات كراءالتي أمكن االطالع علیھا المغربیة المصادر سكتت )  138

لكن وإبان قوة الدولتین، فإنھما اھتماما  في بدایة ھذه الدولة لمرابطین مع بني عبادمن قبل ا ، الستعادة سبتةطلب المساعدة من الدول اإلسالمیة
ك من طلب صالح الدین األیوبي من وال أدل على ذلسرعان ما نالت أعلى المراتب ، قطع بحریة خلق مكنھما من واألسطول،  بصناعة وتأسیس

الصراعات السیاسیة من م عندما دخلت بالد المغرب في دوامة 1212/ھـ 610المنصور الموحدي المساعدة البحریة ، إال أن ھذا الوضع سیتغیر مع 
  .والتجزئة المجالیة

ألفي مثقال عن كّل مركب بمعداتھ  "الملك أبا الربیع ع یدفأن على  3و 2البند  ، م 1309 زیولیو 5/ھـ709محرم  25االتفاقیة والمؤرخة في  )139
  )"أربعة أشھر(لمدة طیلة اوذخائره 

140   ) Dufourcq (Ch.E), L'Espagne Catalane et le Maghreb, au 13 et 14eme siècle, P.H.F.1966, p 541.542. 
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وفتحت ھذه االتفاقات . 142مع اضافة شرط إعفاءھا من ضریبة الخمس وبقاء أجرة الخدمة 141الربان

أعین المغاربة على موارد مالیة ومعطیات اقتصادیة، مما أكسبھم خبرة وثقافة جدیدة كقیمة مضافة 

إذ أن أثمنة نقل الجنویین للسلع  143ل االحتكار اإلیطالیةوأبانت عن مفارقات في االسعار من خال

نقل "بین موانئ المغرب كانت أكثر من أثمنة نقل سلعھم بین جنوة وأول میناء ترسو فیھ سفنھم 

خمسة آالف جرة من سبتة إلى بجایة یتطلب تسعین دینارا فضیا عن كّل مائة جرة وھو ما یعادل 

م نقل أحد تجار جنوة القطن من عنابة إلى تونس بقیمة 1291/ھـ690وفي سنة. ثماني عشرة لیرة

وقد دفعت الغیرة االقتصادیة المصطبغة بالصبغة السیاسیة والدینیة  144"ثمان فلسات عن كّل قنطار

للبحارة وتجار وساسة المغرب یؤازرھم الفقھاء في محاولة رد االعتبار بسعیھم إلى التخلص من 

في تجاوز دور الوساطة وسبر أغوار البحر والتجارة واختراق قبضة التجار االیطالیون ورغبة 

  .145االسواق

 :ثقافة المعامالت المالیة

عموم الكتب أعمدة الفقھ والفتوى بالمغرب من العصر الوسیط إلى العصر الحدیث اھتمت 

القراض، والشركة والضمان والمضاربة، على اتحاد الجھة ؛ بقضایا التجارة وما یتعلق بھا من

واجمع فقھاء المغرب أن ال ضمان على المتعامل بالمال على القراض؛ . ثل قضایا المعامالتوتما

ألن المقارض أمین مقبول قولھ من ضیاع المال أو تلفھ ما لم یثبت كذبھ، ورفضوا تضمین العقد 

وإقرار الضمان فیھ واعتبروه عقدا فاسدا؛ ألن فیھ مزیدا من الضرر، فھذا فضال عن أن القراض 

 . 146ال فیھ غررأص

وباإلضافة لھذا سجل  ابن رشد تالعب الریاس بقواعد النقل بإقحام زیادات اثناء السفر في 

مراسي المرور مما یسمح بتلف البضائع وبللھا وخرق قضیة ضمان البضاعة من ِقَبل أصحاب 

                                                             
على أخذ السلطة احلفصية ثلث واليت نصت  م،1343و 1236ن ـاملدة املمتـدة بيمعاهدات احلفصيني بتونس مع دويلة جنوة يف أنظرَ )  141

هـ، كلية اآلداب 759هـ إىل سنة 609، مصطفى نشاط، جنوة وبالد املغرب من سنة ةاجاحلعند لتونسية السفن اجلنوية الراسية باملوانئ ا
  .184م، ص1998وجدة، 

-250م، ص1986مطبعة فضالة، احملمدية،  ،5جريخ الدبلوماسي للمغرب،عبد اهلادي التازي، التا، م بني تونس والبندقية1392/هـ794معاهدة  )142
251.  

  .205مصطفى نشاط ، م س، ص )  143
  نفسھ)  144
  .240-239محمد الطويل، النقل والتنقل يف املغرب خالل العصر الوسيط، كلية اآلداب الرباط، ص ) 145
-1829م، ص1995-.4ج ، دار السالم 1د اهللا العبادي، طعب: ، حتقيق.د القرطيب، شرح بداية اتهدالوليد محمد بن أمحد بن عبد اهللا بن محمد بن رش وأب ) 146

بريوت، ، 1أبو عمر يوسف عبد اهللا بن محمد بن عبد الرب الفهري القرطيب، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، ط ،ملزيد من التفاصيل حول القراض. 1835-1836
  .303، ص2م، جملد 1999د الرمحن اجلزيري، كتاب الفقه على املذاهب األربعة، بريوت ، عب385-384م، ص1987
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ة فمر سئل ابن رشد عن رجل حمل طعاما من الریف في سفین" المراكب بعدم تحمیلھا فوق الطاقة 

نعم، وقد كان : ؟ قال147أخي أفي سفینتك فضل تحمل لي مائة إردب: بأخ لھ في قریة أخرى، فقال

األول حمل فیھا خمسمائة إردب، فألقى قمحھ فوق طعام صاحبھ فانخرق المركب فدخل الماء من 

وق أسفلھ فأصاب منھ نحو خمسین إردبا، وھو یعلم أنھ لم یصل إلى طعام الرجل الذي كان حملھ ف

أراھما في ذلك شریكین، قلت إنھ لم یصل إال إلى األول، قال قد حماله على : طعامھ األول، فقال 

 . 148"وجھ الشركة وخلطاه

تتبع قضایا البحر في الثقافة الدینیة حسب تقدیرنا ھو بدایة لفھم اآللیات المتحكمة في الذھنیة  

ة تحدد النظرة المحلیة إلى المجاالت وھذا العمل یطرح أسئلة مركزی. وثقافة البحار  المغربیة

و تأثیرھا على مرتادي البحر، وتعامل المذھب المالكي مع شؤونھ، . البحریة وكل ما یرتبط بھا

بل فك شفرات مضمون الرسالة وما . ولیس الھدف ھو اإلجابة على كل التساؤالت المطروحة

عمل المؤرخ ھو المناقشة والتحلیل  إذ. تحملھ من بصمات لفھم الظاھرة التاریخیة في جوانب كثیرة

  .149والتركیب ثم التعلیل وھنا یكمن دورنا دون استعراض كثیر من األقوال المجسدة للواقع

  :ثقافة التراخیص

كوثیقة لتبرئة  150كما حملت ھذه العملیات إلى البحار المغربي وإلى أمناء المراسي تقنیة البراءة 

عالوة . وثائق المفروض مصاحبتھا خالل االسفار البحریةالذمة من الدیون وحقوق الغیر كأحدى ال

. الذي افتى بعض فقھاء البالد بكفر أصحابھ" البسبرط"على السجال الذي اثیر حول جواز السفر 

وكنانیش . ورخص الحجر الصحي والحمولة وغیرھا. 151والذي تحول إلى كتابة نماذج للجوازات

  .طات المغربیةاالمناء ودخل ومصاریف المراسي في كل المح

  :الثقافة العسكریة        

ساھمت الحروب على المستوى العسكري في انتعاش وازدھار العملیات البحریة التي تشكل العمود 

الفقري للقرصنة أو نشاط الجھاد البحري فمن األمور التي ساھمت في انتشار واشتھار 

                                                             
، 1انظر محمد بشیر الكافي، قاموس المصطلحات البحریة ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط.االردب یساوي ویعادل طن بحري )  147

  . 9،ص 1981
، 9م، ج1984، دار الغرب اإلسالمي، 1جماعي، ط: یل في مسائل مستخرجة، تحقیقابن رشد، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعل)  148
  .85ص
  عمر عمالكي، البحر في ذھنیة فقھاء المغرب، م س ، ص ) 149
ارة يف املرسى، وأدى ما عليه من حقوق، ويكون له احلق يف التج هالرباءة وثيقة تسلمها إدارة املرسى للتاجر تدل على أنه استوىف معامالته ذ )150

م  وانظر حممد حجي، جوالت تارخيية، .Dufourcq, op.cit p592 :كلّ املراسي التابعة للجهة اليت سلمت له وثيقة الرباءة، يرجع لـ
       .س

  .الملحق نموذج للجوازات" 1856-1684عمر عمالكي، أطروحة، میناء طنجة ما بین )  151
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حرب ثمانین سنة كمرحلة األوربیة و) 1848- 1619(سنة كمرحلة أولى  30كحرب .القرصنة

بین األقالیم المتحدة وإسبانیا حیث اتخذت الحرب طابعا سیاسیا ودینیا، ) 1648-1621(أخیرة 

  :والتي جاءت على الشكل التالي

  .1654 - 1652الحرب اإلنجلیزیة الھولندیة،  - 

 .1668 - 1667حرب لویس الرابع عشر ضد ھولندة،  - 

 .1688 - 1697الحرب ضد عصبة الھوسبورغ،  - 

والمحیط األطلنطي وتسابق الدول . وقد كان لھذه الحروب تأثیر كبیر على البحریة في المتوسط

األوربیة إلى العالم الجدید واعتمدت السواحل المغربیة وموانئھ إما سلما أو حربا، فلم یعد المغربي 

كانھا قصائد ینتشي بقصائد النصر والمدح للمجاھدین الذین حاربوا الكفار برا وبحرا وإنما حلت م

ورفعت فتاوي بشأن ساكنة السواحل المحتلة . وخطب تستنھض الھمم وتحث على الحزم والمثابرة

فأخذ الكل یدعوا إلى تظافر الجھود، . أو القریبة منھ، مما أوقع كل المغرب في حیرة وھرج

ختلج وتقمص شخصیة المخلص من ملة الصلیب، وجسدتھا النخبة العالمة في ردة فعل تعبر عما ی

وتشیر سائر الرسائل الصادرة عن نبرة تدل على جثوم الخوف وانعكاس صورة . النفوس

المحتلة على سائر األمصار، حتى غدت صورة البلد المطل على البحر تستوجب  152الثغور

  . وجود

وجار یرد عنھا من ال تطیق دفاعھ وإدارة سیاج األسوار ال سیما إن تكن المدینة حاضرة " 

  153"البحار

لتتضح روى وصور البحر . ا ال یكتفي المغاربة بتسویر المدن بل ابتعدوا عن المناطق البحریةكم

. والبحیرات في ذھنیة العامة في الموروث األسطوري والملحمي الممزوج بعادات ذات أبعاد مختلفة

  .تظھر في الثقافة الشعبیة  ومن الجذور والمعطیات التاریخیة

  :ثقافة البحر و البحیرات

، منشأھا على أصول اجتماعیة صنعت 154"إملشیل"ستمد من االساطیر المغربیة أن أصل بحیرة ن 

ومضمونھا أن حبا . أحداث درامیة لعاشقین من قبیلتین من ایت حدیدو وایت یفلمان المتخاصمتین

                                                             
مختار الصحاح لمحمد بن . ا موضع المخافة من خروج البلدان والثغرة الثلمةتدل كلمة ثغر على ما تقدم من األسنان وھو أیض)  152

  .58ص  2004طبعة دار الحدیث القاھرة،  أبي بكر الرازي

  .25ص  1996تحقیق مصطفى بوشعراء سال  ناإلتحاف الوجیز تاریخ العد وتی. محمد بن علي الدكالي)  153
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نما بینھما على غیر عادة ھاتین القبیلتین على المصاھرة، لكن ارتباط الفتى والفتاة اضحى واقعا 

وأمام إجبار األھل اختار الفتى والفتاة االنتحار وفاءا بعھدیھما الذي وثقاه عند الشیخ سیدي احمد 

بعدما ذرفا من الدموع ما شكل بحیرة في المنحدر الذي یتوسط جبال االطلس الكبیر . 155أمغنى

فكرة  وتتبع. وھكذا تحصل فكرة نشوء البحیرات بالمغرب إلى سریان قوة البحر.بالجنوب الشرقي 

البحر عند سائر المغاربة حتى أوالئك الذین لم یشاھدوا البحر وأمواجھ أو ركبوا أھوالھ قط كما 

فرنان برودیل على االھتمام بالبحر األبیض : حملني على ذلك ما حمل المؤرخ الفرنسي العظیم

في  لم تنحصر تجربة البحیرات ومنشأھا. 156المتوسط بالرغم من انحداره من الشمال الفرنسي

العقلیة المغربیة فقط في نمط ومثال من الجنوب ففي الغرب نظر المغاربة إلى شاطئ سیدي 

  .بوسلھام بالقنیطرة على انھ من كرامات الولي الصالح سیدي بوسلھام

فالثقافة اتخذت من البحر مثاال لضعف اإلنسان أمام عظمة الخالق، فبدأ البحر رمزا امتیازیا للغیب 

، وھذا یفسر ما ینتاب المغاربة من الرھبة ویثیر العدید من 157تدبیر إلھي بخبایاه، على أنھ

كما یشیر البحر إلى المشاكل . التساؤالت، فجعلت منھ موطنا جدیرا بالتأمل ومعرفة اآلیات العظمى

وكونھ موطن الیقین التام وھو متن صریح للتمثالت الیومیة ونال مكانة . 158االجتماعیة عند اإلنسان

  .ي الرؤیا ومفسرھاعند معبر

  ویتحقق التوكل والتفویض....ومن أراد أن یوقن أن اهللا تعالى ھو الفاعل وحده وال فاعل بعده" 

  .159"فلیركب البحر  

وغلبت على البحر صفة العظمة والقداسة، واعتقدوا أنھ سید عظیم یغار من القوة المنافسة ویحب 

ال یحصل الغضب، كما خصص مشتغلي  حتى. 160أن یخصص وحده بالھیبة، والحظوة، والطھارة

البحر أنصبة معلومة لكل من یساعد على تھدئة البحر والمیاه البحریة واتقاء غضبھا وجعلھ مطوعا 

                                                                                                                                                                                              
وسط جبال . كلم190دان بقیادة إمیلشیل التابعة القلیم میدلت نواحي الریش، تبعد عن تنغیر في االصل ھما بحیرتي إسلي وتسلیت اللتان توج) 154

  االطلس الكبیر
  .ھذه الحكایة توجد بالجنوب المغربي بمنطقة إملشیل حیث یحتفل بموسم الخطوبة كل سنة)  155
أحببت البحر المتوسط : "األول الطبعة األولى یقول بردویل، مقدمة المجلد المتوسط والعالم المتوسطي في عصر فلیب الثانيفرنان بردویل، ) 156

وأحدوا في ذلك حدو من سیقني في ھذا لقد كرست سنوات طویلة من عمري في . بشغف وال ریب في أن السبب في ذلك ھو أنني من أھل الشمال
لمقابل بعض المتعة وقدر كبیر من شمس المتوسط وكان من بین ھذه السنوات معظم سنوات شبابي وأمل أن یشع با. دراستھ وكانت سنوات ممتعة

  "الساطعة على صفحات ھذا الكتاب
أطروحة دكتوراه مركونة بكلیة اآلداب جامعة الحسن الثاني . المغاربة والمجال البحري في القرنین السابع عشرة والثامن عشرة: حسن أمیلي) 157

  .67ص  2002 -2004. المحمدیة
لحفظة في المحضرات القرآنیة باغتنام مقدمة الشباب في التحصیل واالنھال من العلم تبل دخول السفینة یكثر الفقھاء من تذكیر ا)  158

  ".من تزوج دخل السفینة ومن ولد غرق"التي ترمز إلى الزواج بینما یرمز المولود إلى الغرق بلفظ 

  .175ص  ،م س،  11 المعیار جنقال عن الونشریسي في : قول ابن العربي أبو بكر) 159
  .89مرجع مذكور ص ،  المغاربة والمجال البحري ،حسن أملي) 160
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إلرادة البحارة، ویوفر لھم طاقة معنویة، محفزة للتردد على العمل المالحي واستغالل خیراتھ، 

  .ناعات لمعتقدات سابقة لإلسالم في المنطقةالتي ھي في الحقیقة ق 161ببركة أولیاء أو رجال الساحل

اعتبر البحر كائن یثور ویھدأ، أو یظھر سخطھ عندما تقترف فوقھ جریمة قتل مثال، فیھیج لیرمي " 

  .162"بجثة الضحیة إلى الشاطئ

من بین ركاب " الطالب"كما أنھ ال یقبل سماع القرآن وفي اعتقاد الریاس الذین یمنعون الفقھاء 

وینفرد الریاس بكل القرارات وتشجعھ . 163القراءة أو یعمدون إلى رمیھ في أدیم البحرالسفینة، من 

غیر أن بحارة آخرین مغاربة سعوا إلى كتابة اسم . على مزاولة أعمالھ دون التقیید بقیود دینیة

الجاللة في صواري المراكب وتعلیق بعض التمائم واألحجبة، وتردید بعض األھازیج استجالبا 

  .164وقراءة حزب اللطیف، ألبي الحسن الشاذلي، لحفظ النفس والمتاع .للسالمة

مع تفاوت تعلق رجال البحر بالدین، خاصة بین مناطق الجنوب ذات العادات البربریة والمناطق 

بل صار للبحر أھلھ المتمیزین بخصائص قلة اإلیمان والساعین وراء السراب دون أن  165الشمالیة

: في األیام المقدسة، ونجد في المأثورات حكایة أوردھا 166ون ویفسقونفھم یعد. یحصل لھم غنى أبد

  :شكت السمكة إلى سلطان الحوت كثرة صید البشر لألسماك حتى خافت انقراض نوعھا فقال لھا

أنت عریانة وألدعون اهللا أن یبقى عشیرك السماك دائما . أنت زنطة، وعشیرك یبقى دیما زنط" 

  167"عریانا مثلك

لمغربي في بعض األحیان ذكر الحوت باسمھ ویقول أكلت ولد البحر الذي ھو قوة وال یستطیع ا

، إما أن یغني أو یفقر وھو إنما یصف حالة من الھیاج 168ومناط الرزق كما یقول المثل المغربي

النفسي لدى البحارة الذین تنتابھم لحظات من االضطرابات والخواء والسخط من واقع غیر مدر 

فیمثلون البحر في صور كثیرة نقترب منھا حتى  169أما معبري ومفسري الرؤى .للرغبات الكثیرة

حیث جاءت أراجیزه على . نعطي صورة عن المجتمع المغربي الذي یرغب في تأویل أحالمھ ورآه

                                                             
، مصلح خوالني في بالد المغرب نصیحة أحمد ابن القاضي التبكتي إلى أولي األمر محمد المنصور وفاطمة الحراق) 161

  .35ص . 2000منشورات معھد الدراسات اإلفریقیة الرباط . بتونس والمغرب
162) Louis Brunot ،« Ethnographie Maritime de Rabat et Salé »Bulletin de l’enseignement Publie  
au  Maroc, N° 132 Avril 1934, P 50. 
163 Ibid, P 141. 

  .91مرجع مذكور ص  المغاربة والمجال البحريحسن أملي )  164
  89نفسھ ص )  165
  .163اآلیة  القرآن الكریم سورة األعراف)  166
  .سماكة عند تبرمھم من المردودأقوال البحارة وخاصة ال من ) 167
  .82ص س، م المغاربة والمجال البحريحسن أملي ". من اشتغل بالبحر أربعین یوما یعنیھ أو یردیھ: "لمثلفي ا )168
  .بالرباط. المكتبة الوطنیة ،د 2009تحت رقم  "منیة العابر. "اعتمدنا ھنا على مخطوطة محمد الغساني المكناسي) 169
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في تعبیر بلیغ یحاول رد كل رؤیا إلى نصابھا ..170الشكل التالي، ورجل قال فقیل وآخر رأى كأن

أما ذلك : "راط دون مین رغم انتصابھ على جھنم یأتي التفسیر كالتاليفالمشي على الص. الشرعي

  .171"الصراط فالمركب البحري الختالط ٭ ألنھ مشبھھ فلتعلم فإنھ نصب على جھنم

ویستطرد العابر لیدعوا على المركب بالبعد عن المسلمین، إذ البحر جھنم، وھو سیعود نارا، وسبب 

مخافة العطب، لیثني على السفر بحرا بتفسیر " بالنشا"سي في حین یرمز المركب الرا. كل منكر

كما یعبر البحر في الحلم على السلطان أما موجھ وسمكھ، فھم . 172لفظ یشاء لوروده في القرآن

الوزراء واألعوان فھو بحیض بالسفن ویعرضھا للمحن، ویضطرب معھا الركاب، فال منجي إال 

، غیر أن 174ل العلم بالشخص ودلیل النباھة واإللھامأما رؤیا دخولھ فإشارة إلى حلو. 173القادر

الفاعلین السیاسین الذین تدور عالقاتھم مع األطراف األجنبیة وفق مصالح یعدونھا من محامدھم 

وقد سجل اإلخباریون . فقد نظر سالطین الدولة العلویة إلى البحر بمناظر مختلفة. ومحاسن سیاستھم

 - 1672(قلیة سیاسیة، محضة حیث خاطب المولى إسماعیل مجموعة من الرسائل التي تعبر عن ع

  .تھربا من مساعدتھ 1698الملك اإلنجلیزي، جان الثاني سنة ) 1727

و واهللا لوال أنا أناس عرب ال معرفة لنا بالبحر،أو كان عندنا من یحسن معرفتھ أو نستوثق بھ في " 

جیش ما تدخل بھ علیھم وتتولى بھ الجیش ونطلقھ في یده حتى نكاتب اإلنجلیز، ونبعث لك من ال

  .175"ملكك

بأمر من : مثل ھذا القول 176ویجاریھ ریاسھ في ذلك حیث نجد ابن عائشة یكتب إلى السفیر الفرنسي

  .السلطان حیث یعزوه إلى الحدیث النبوي

غیر أن أھم ما نسجلھ في ھذا الصدد وھو اختالف التجربة المالحیة في العقلیة بین ما ھو فقھي 

حیث نجد أحد الفقھاء المغاربة، أو المارین بھ یعاتبون . ین تجربة السیاسي والمھني البحارمحض وب

البحارة على اعتقادھم ھذا، الذي یعطي للبحر صفة القداسة، ویشبھھ بالشیطان الملعون، عوض 

                                                             
  .29 ،28، 27نفسھ ص ص )  170
  .27نفسھ ص )  171

  . 42" وإن نشأ نغرقھم فال ضریح لھم وال ھم ینقذون" سورة یاسین اآلیة . 29نفسھ ص )  172
  .135نفسھ ص )  173

  136نفسھ ص )  174
175) H de Castries. SIHM2éme série France. Tome IV. Paris .1929. P 569.                                                                                                       

ما كنا لندع  سباهللا لوال أن العرب كانوا رجاال إلقامة الحرب على البحر، وامتطاء المركب والقوادی"یقول المولى إسماعیل 
  .422مس ص المجلد الخا ".قرصانا إنجلیزیا واحدا یجتاز مضیق جبل طارق لكن العرب ال یعرفون إال صھوات جیادھم

السلسلة الثانیة فرنسا   SIHMانظر ". والبحر للروم وقد سلمنا لھم في البحر"  Purchartrainرسالة إلى الوزیر )  176
  .407ص  5مجلد 
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ة ومنع البحارة قراءة القرآن والنداء والصال. 177وقول البحارة المراكب بیت اهللا. الملك والسلطان

  .بدعوى عرقلة تلك األفعال لسیر المراكب، ویؤكد على أن المراكب

ألواح ومسامیر وأحبال وأما البحر فھو ماء تحتھ تراب والریح مخلوق ضعیف "         

  178"كاإلنسان

  .179وأما األفعال التي یمارسھا البحارة السترضاء البحر فھي إنما السترضاء الشیطان اللعین

واطفھ النتھاك البحارة للدین وھتكھم ستر الشرع، مما دفعھ إلى استنكار فالفقیھ الذي تحركت ع

تبین مدى ...الباطل بل وتحریر شكوى إلى سلطان المغرب سماھا شكایة الدین المحمدي من البحارة

ارتباط العقلیة بتوضیح ظواھر االمور وعدم االنشغال بما ھو وراء ھذه الظاھرة من نقص التقنیة 

حینما قال أن البحر مخلوق ضعیف مسخر لإلنسان وھو أیضا . ، وإرادتھ التغییروعوز في الخبرة

  .محل النعم

البحارة والسیاسة والفقھاء الذین تنوعت : إنھا مفارقة عجیبة بین ثالثة نماذج للعقلیة المغربیة

لملجأ فھو موطن األھوال وبعید الفھم، مليء باألخطار فأفضل ا. إیراداتھم ومالحظاتھم بھذا الشأن

وشبھ اإلنسان في قعر السفین بالجثة في مدفنھا مع ترقب العدو الذي ال یؤتمن أبدا . 180ھو اهللا

وقد استمرت ھذه الثقافة في تنمیط الشأن البحري ألوقات مشفوعة بسوابق من األحداث . 181شأنھ

وال  ، وقیل أن ثغر تطوان ال یسكنھ األغربة وال برشة182التاریخیة التي علقت بخواطر العباد

  . 183غلیاطة وإنما ھناك صیادي الحوت

  :ثقافة الكرامات

إن خوض المحیط ال یكاد یقتصر على البحارة بل إن كرامات األولیات ارتبطت بالبحر ویدل على 

ذلك تعدد التسمیات التي أطلقھا المغاربة على ھذه المناطق في إشارة إلى سیادة ھاجس الوالیة 

صرھا حوافز نفسیة شجعت على تجاوز المخاوف واإلقدام على الروحیة والدینیة التي شكلت عنا

. 184األنشطة البحریة، إذ تسمو بالروح وتجعلھ یعانق البحر ویحس بنوع من القوة والفورة الزائدة

واشیر على سبیل . لما أبت ثقافة البحر أن تترك الفقیھ في منأى عن االنشطة والقضایا البحریة
                                                             

القاضي التنبكتي شكایة الدین المحمدي إلى رعایة الموكلین من عادات البحارة والحمالین، مخطوطة بالخزانة أحمد بن )  177
  .6ص  6831رقم  ةالحسینی

  .6نفسھ ص )  178
  9فسھ ص ن ) 179
 .33ص  1988، بیروت دار صادر 1أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب،م)180

 .33نفسھ ص ) 181
 .12دار الوثائق الملكیة حسان الرباط ص  08121رقم  ،مخطوط، مولى عبد الحفیظ العلوي، داء العطب قدیم سلطان الال) 182

 13نفسھ ص )  183
  .انظر كرامات االولیاء حول امور البحر انطالقا من كتاب، التشوف إلى أولیاء التصوف، للتادلي)  184
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الفقھاء من اسئلة حول وضعیة زوجة االسیر المسلم في دیار المثال ال الحصر إلى ما واجھ 

أي البحث في وضعیتھا االجتماعیة المتراوحة بین االنفصال االضطراري وضرورة . النصارى

الوفاء بالعقد، ھل یمكن للزوجة التي یوجد زوجھا أسیرا خالل سنوات طویلة عند الروم أن تطلب 

یمكن لھا بوجھ من الوجوه مراسلة زوجھا األسیر عند  ؟ ما حكم الزوجة التي ال185الطالق مثال

ھل یجوز الزواج الذي یعقده مالك نصراني بین مملوكیھ المسلمین  186النصارى في مكان معروف

في دار الحرب، وما حكم ھذین الزوجین عند عودتھما إلى دار اإلسالم مرفقین بابن ازداد خالل 

؟ إن العلماء المسلمین أوجدوا 187في الشریعة اإلسالمیة زواجھما في بالد الروم؟ ما حكم ھذا االبن

وعلیھ یختار الفقیھ . لكل ھذه المسائل والقضایا حلوال عملیة وإنسانیة، وضعت حولھا مصنفات فقھیة

الجانب األھم في أجوبتھ بضرورة فداء وافتكاك ھؤالء االسرى في المقام األول وھذا األمر بمثابة 

أو عملیة تبادل . 188لجماعة، كما كان یستعان أیضا من بیت مالمسؤولیة ملقاة على عاتق ا

   190أو ابداء الجانب التضامني بجمع التبرعات في المساجد. 189األسرى

كما ظھرت ثقافة الزعامة الفردیة التي تقدم على رفع الحیف واستنقاذ االسرى ولو بطرق غیر 

إن ". بالفكاك"یفة خاصة عرفت مفھومة عقال ومنطقیا إما بمبادرات فردیة أدت إلى إحداث وظ

الفكاك قد یكون في االصل وغالبا تاجرا وصاحب عالقات ذات ابعاد دولیة ندب نفسھ للسھر على 

ھكذا كان یعقد العقود مع ألجل افتداء أسرى معینین من . افتداء األسرى خالل رحالتھ التجاریة

ة عقود الفداء لتوسع مداركھم اللغویة واختص االندلسیون بكتاب. البالد المسیحیة مقابل مبالغ محدد

واختالطھم بالمعامالت االوربیة وكان المؤلفون األندلسیون یلحقون كتبھم في باب الوثائق نماذجا 

في حین ظھرت ھناك المؤسسة الموازیة المعروفة وھم غالبا من الیھود الذین یتحملون . لتلك العقود

م المرخص وبتفویض سلطاني فاستأثروا بمكانة مسؤولیة مرافقة األسارى، وھم یقومون بعملھ

                                                             
   .879رقم ،  402صفحة . 1992بیروت  ،طبعة الحلوي. األحكام ،الشعبي المالقي)  185
  .467صفحة  ،نفسھ)  186
  .452،نفسھ)  187
ولمزید توضیح حول النقاش . عندما ال یستطیع األسیر أن یفتدي نفسھ بمالھ ،مة أن فدیة األسرى فرض على األ، ابن حزمیذكر  ) 188

  :الفقھي حول ھذه القضیة انظر 
E. Gräf, Religiöse und rechtliche  Vorstellungenüber  Krieger fan gene in Islam und  Christentum, 
in"Die Welt des Islams", Neue Serie,Vol.8,1963,98-130 . (1982) 

مجلد لا. 1983-1981الرباط . طبعة محمد حجي وآخرین. س والمغربالمعیار والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیا واألندل،الونشریسي ) 189
  . ھاوما بعد 161: ص, الثاني
 N. Daniel: Islam and the West. The making of an image. Oxfordونقتبس عن . 213ص . 211: ص ،المجلد الثاني، نفسھ )190

1993 (revised edition), 249.  شھادة Riccoldo de Monte di Croce إن المسلمین جمعوا ثروات كبیرة ووضعوھا في خزینة: "قولھب ,
المسیحیین وبعد وقت معین فتحوھا وقدموھا لمسلم ثقة یذھب إلى مختلف األقالیم یفتدي بھا األسارى والعبید المسلمین الذین یوجدون في السجن عند 

   :مقتبس عن". أو دول أخرى
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كان األسیر یحاولھا المراسلة مع عائلتھ في  كما بجد ثقافة االستجداء إذ 191مركزیة في ھذا الشأن

. 192موطنھ حیث یطلعھم على مكان وجوده وكذا المبلغ المالي الذي ھو في حاجة إلیھ الفتداء نفسھ

غیر أن . مع األب المسرح ذلك القدر المالي المطلوبوتلجأ بعض العائالت إلى رھن االبن حتى یج

یحكمون على جمیع "المجتمع المغربي كره ھذه العملیة  وعوضھا بالغرم الجماعي  وكان الفقھاء 

سكان حصن تخلصوا من األسر عن طریق تقدیم األطفال كرھائن، أن یساھموا كل على حسب 

أو یتوسل أھل المفدى بحرم   193"ألطفال الرھائـنإمكانیتھ لجمع المقدار الذي یتطلبھ افتداء كل ا

حتى أنھ انتشر صیت بعض االولیاء . أولیاء لھم مقدرة على الحل والعتق و شاع عنھم من خوارق

إن امرأة یائسة لم " أحد كبار علماء قرطبة إذ یقال  194المشھود لھم بھذه الخوارق مثال بقي بن مخلد

بعدئذ حكى األسیر قائال إن السالسل . ند النصارى لجأت إلیھتكن تملك ما تفتدي بھ ابنھا األسیر ع

الحدیدیة في كعبیھ سرعان ما كسرت بحیث لم یستطع أحد من النصارى ولو من القساوسة إعادة 

 195"وأدركوا أنھ یحظى بعنایة ربانیة تركوه حرا طلیقا بل رافقوه إلى دار اإلسالم. القید إلى مكانھ

                                                             

191  ) C. Verlinden, L'esclavage dans l'Europe médiévale. I (Péninsule Ibérique, France). Bruges1955. p242. 

 ،یبدو أن القصیدة ضاعت "ذكرى المتفجعین وبشرى المسترجعین" ، المعروف بصاحب قصیدة 13انظر ما حدث البن برطلة في القرن )  192
عنوان ): 1314. ت(الغبریني : أنظر أیضا). 237رقم ( 144. ص) 1993(ابن الزبیر : 1263لكن الشاعر حرر من أسره وتوفي في تونس سنة 

  )101رقم ( 324-322. ص 1979بیروت . تحقیق عادل نویھض. الدرایة فیمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجایة
  117. ص 2، المعیار ، م س،جالونشریسي  ) 193
جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس وأسماء رواة الحدیث وأھل الفقھ واألدب وذوي النباھة ) 1095. ت(الحمیدي ھـ ،انظر 889توفي سنة  ) 194

   ). 334رقم ( 179-178. ص. 1952القاھرة  اویت،ت. تحقیق م. والشعر
الزاھد األندلسي الشرفي  لامثأ. المغرب مخ، خ ح، الرباط 105م مخطوط رق. كتاب سبك المقال لفك العقال) 1318. ت(ابن الطواح ) 195

 ،من القرن الثاني عشر عرف كیف یرخي األغالل الحدیدیة في رقبتھ وتمكن بعد ذلك برفقة صدیق لـھ من قطع مسافة
 في اتجاه الحریةفي ساعات قلیلة غیر أن ھذه المرة ، استغرق قطعھا یوما كامال خالل أخذھما أسیرین في البالد المسیحیة

  أنظر

)F. Meier, Tahir as-Sadafi's vergessene Schrift über westliche Heilige des 6-12 Jahrhunderts. "Der 
Islam" 61 (1984), 14-90, p. 32.(  

اه وفي واقعة أخرى عرف كیف یغیر اتج. صد مائة من الفرسان المسیحیین الذین راموا القبض علیھ ، الذيالشاطبيومثل 
 انظر .الریاح بكیفیة جعلت سفینة مسیحیة محملة باألسرى المسلمین تتكسر في الیابسة بحیث تحرر األسرى المسلمون

)Meier (1984), pp. 61-63. .(ینتقل  ،ینادي على األسرى بحیث أن المنادى علیھالذي الشستري األندلسي  اضافة إلى
القاھرة . عنان. ع.تحقیق م. اإلحاطة في تاریخ أخبار غرناطة) 1374. ت( دین بن الخطیبلسان ال (انظر في الیوم القادم هفي بالدللعیش 

  ) .219-205. المجلد الرابع ص. أربع مجلدات. 1977

طلبت منھ التدخل  ریأسرایس یقال إن زوجة  "كراماتھ ب ،ھر ریحان األسود في مدینة سبتة على مضیق جبل طارقتاشو
 H. Ferhat, le Maghreb(انظرزارا أصبح قبره م. زوجتھ سالماى حتى عاد اله طویل على دعاء ولم یمر وقت. الفتداء زوجھا

aux XIIème et XIII ème siècles: les sciences de la foi. Casablanca 1993,p19. (  

عمل . یدوالوالي رضوان الجنوي ضجیع فاس تنسب إلیھ كرامة وبركة افتكاك االسرى والعثور على الفارین من العب
السلطان المنصور تحریر األسارى  فاختار. رضوان الجنوي جھده قصد تحریر أسرى الحرب بعد معركة وادي المخازن

". في مناقب سیدي رضوان تحفة اإلخوان ومواھب االمتنان"(انظر المسیحیین بالمال بدل استبدالھم باألسرى المسلمین عند البرتغال
  ).38و  34, 33خاصة الصفحات , 52- 29) 1994( 4السادس عشر المیالدي مجلد أمل /عاشر الھجريصورة عالم من القرن ال ،بوشنتوف
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وفق  الروایات التي تشاع عن دور كل . اء تعبر عن ثقافة االفتكاكإن الكرامات المنسوبة لصلح

ھؤالء في فداء األسرى الباعثة عن مناخ أرستھ ظاھرة القرصنة واالسر في حیاة الناس الیومیة 

   .خالل العصور الوسطى

  : ثقافة المناظرة الدینیة

ونظرائھم االوربیین ونذكر  كثیرة ھي الكتابات التاریخیة التي نشأة بین اسرى أو مفتدین مغاربة

وترك " 196" مقامع ھامات الصلبان في الّرّد على عبدة األوثان ومراتع روضات اإلیمان":منھا

الخزرجي كتابھ، في نسخ بأیدي جماعة من المسلمین المبتلین باألسر ھناك لما یسر اهللا في تخلصھ 

األندلسي الذي كتبھ خالل وكتاب محمد األنصاري  197"فانفصل عنھا اثنتین وأربعین وخمسمائة

حیث خصص " رسالة السائل والمجیب وروضة نزھة األدیب: " القرن الخامس عشر تحت عنوان

ونشیر إلى بعض . 198الفصل األخیر منھ لمجادالتھ التي خاضھا في قشتالة لما كان ھناك أسیرا

القاسم الحجري،  واحمد بن". االكسیر في افتكاك االسیر" المتأخرین أمثال ابن عثمان المكناسي

وھناك عدة رحالت سفاریة واكبت االنشطة البحریة بالمغرب . 199ناصر الدین على القوم الكافرین

في العصر الحدیث والمعاصر ال داعي لذكرھا فھي شغلت حیزا كبیرا في عملیات التحقیق 

  .                                                                والدراسة

  خاتمة     

حصل ھذا النشاط انطالقا مما لعبھ البحر في سیرورة النظم االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في 

المغرب، الشيء الذي جعلھ أحد مفاتیح المعرفة المستمرة، ونشیر كذلك إلى أن البحریة المغربیة لھا 

ارتباط النشاط البحري دون اقتصارھا على القرصنة والجھاد كما شاع ذلك، أو . 200تقالید تاریخیة

وعلى الرغم من تناولنا الموضوع من جانب الثقافة العالمة فالحدث التاریخي لھ وقعھ . بتواجد أجنبي

في الذھنیة، والذاكرة الجماعیة لإلنسان في جل مراحل تاریخھ، فكلما أبت ثقافة المغرب البحریة 

  .ورواستعصت على الضمور تحول جزء منھا إلى تراث شعبي أو فلكل

                                                             
   .39. ص 1975تونس . تحقیق عبد المجید الشرفي) 1186ت (حمد بن عبد الصمد الخزرجي أل)  196
  .240المعجب في اخبار المغرب، ص  انظر عبد الواحد المراكشي،)  197

. ص 1138مخطوط المكتبة العامة بالرباط رقم د. سالة السائل والمجیب وروضة نزھة األدیبر ،محمد األنصارى األندلسي) 198
227-321.  

  .حققھ قاسم السامرائي من جامعة ھولندیة)  199
200 Bernard lugan : histoire du Maroc des origines à nos jours, librairie académique parrain , giterions 

2000 p 161. 
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فال نجد دلیال واضحا عن تخلف العقلیة المغربیة عامة في میدان البحر وإنما نجد مفارقات كثیرة بین 

فئات المجتمع، ونظرتھا إلى البحر ومجاالتھ مع تأثرھا بالمعطیات التاریخیة، وأصداء األسطورة 

فكار جاھزة وتبنیھا في والخرافة النافقة سوقھا عند ساكنة السواحل، كان بإمكاننا أن نجازف ونقبل أ

ھذا الطرح حول ذھنیة فقھاء المغرب وعالقتھا بفعل البحر في تاریخ البلد كلھ ومدى إشعاعھا على 

وبالتالي تشكیل جسر فكري، ویكون من السھل القول بأن المغاربة . مجاالت التفكیر في تلك اللحظات

ت، وكونھ یشكل حاجزا طبیعیا بین في عالقاتھم بالبحر ظلوا أسارى جملة من األساطیر والتصورا

وبالتالي وقوف العقلیة كحاجز أمام تنمیة قطاعات متعددة لھا ارتباط . دار اإلسالم ودار الحرب

بالبحر والتي ستدر على االقتصاد المغربي خیرا كثیرا، ورغم ذلك ال یمكن تنمیة القطاع البحري 

ألن ھذه التكھنات تھمش . 201رادة السلطاندونما تنمیة اإلنسان، ودوره و تخلیص عمل البحر من إ

  .اھتمام المغاربة بالبحر وتبعد عنھ األدوار التي لعبھا في تكوین ھویة المغرب

اعتملت أحداث شتى في تكوین تاریخ ثقافي للبحریة المغربیة اختلطت فیھا وقائع سیاسیة 

یة ذات أبعاد وتجلیات مختلفة واقتصادیة وأیضا دوافع نفسیة، أكثر منھا دینیة عقائدیة، مما صاغ عقل

واخیر نقر بعدم إدراج المقوالت الشعبیة والثقافة العامیة في . إیجابیة أو سلبیة تجاه البحر: بحمولة

  .ھذا المقال ألن المقام ال یتسع لھا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
201 ) Abdelaziz chahbar, des Marocains et la mer, une excavation dans une Mémoire, Revue, 
Maroc Europe : les pêches maritimes, éditions, la porte, N°9 1996 PP 85-86 
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قراءة منجزنا یطرح جدل التاریخ والذاكرة في تاریخ المغرب الراھن بشكل أكثر صخبا في 

كإشكالیة مركبة تخترق مخابر ابستمولوجیي المعرفة التاریخیة، وتفرض تدخال عاجال  202التاریخي،

لمختصي الزمن قصد الحد من انزالقات الذاكرة، وتالعبات مالكي وسائل اإلكراه واالنتاج بھا، یحضر 
تنا الراھنة، تخبو اللغة والرمز العنف والعنف المضاد في تفسیر وقائع أحلك اللحظات عتمة في استوغرافی

وبعدھا المكتوب وراء أقنعة النسیان، ویختفي خلسة معھا الجالد، فیصدح صوت زنازن السجون 
  .والمعتقالت السریة، مذكرا بجروج ألیمة تعتور ذاتا مكلومة بطعم السیاسة

                                                             
 17یوم  فاق بمراكشآمكتبة احتضنتھا " التاریخ الراھن"بعنوانأصل ھذا النص مداخلة ضمن ندوة  - 202

 وزارة الثقافةل الجھویة مندوبیةالنظمتھا جمعیة مراكش للذاكرة والتاریخ بشراكة مع  ، 2016مارس 
  .بمراكش

 
 

 عبد الحكیم الزاوي
باحث في تاریخ المغرب 

 المعاصر

حفريات في الذات:التاريخ والذاكرة  
ربية المقهورة بلون السياسةالمغ   
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لمؤرخین، وشھادات ففي تفاصیل أدب السجون، ومتابعات الصحفیین، ومذكرات المعتقلین، وكتابات ا   

الفاعلین ینكشف المعنى، وتفصح الذاكرة التاریخیة المنسیة خلف أقبیة الظالم عن ماضي حزین، ماضي 

االنتھاكات الجسیمة لحقوق االنسان، واالعتقال التعسفي الذي میز للحظات تاریخ التجاذب السیاسي بین 

قالل، لتنطق ذاكرة األلم الفردي والجماعي، المؤسسة الملكیة والقوى الیساریة حول شرعیة ما بعد االست

مفصحة عن موضوع على درجة عالیة من التشبیك والتعقید، یغري آل الزمن، ورفقائھم من تخصصات 

  .مجاورة، بالبحث والتنقیب، للكشف عن الحقیقة الضائعة، للمصارحة قبل المصالحة

یعتمل داخل " إلتباس منھجي" مع یقع في خط التماس " موضوع حارق"ذلك أن اإلكراه في ھكذا    

مختبر المؤرخین، حول شرعیة البحث في التاریخ الراھن، وترك مساحات ظل في الوراء دون إضاءات 

تاریخیة ، حول مدلول الوثیقة الجدیدة التي اقتحمت حقل التاریخ، حول تفاعالت األحیاء مع ما یكتب 

ذاكرة في كتابة التاریخ، حول الطلب والشغف وینشر في أعمدة الصحف وسوق النشر، حول مسؤولیة ال

المعرفي الذي یبدیھ قراء لغة الضاد الستكشاف حقیقة ما وقع من وقائع، باختصار حول جدل التاریخ 

  .203والذاكرة

تتغیا ھذه الورقة تتبع جدل التاریخ والذاكرة القریبة من واقع األحداث بالمغرب، بانھجاسات راھنة، تمتح   

تسم الرأي العام السیاسي بالمغرب، لعل من ضمنھا، تداعیات التصریحات األخیرة  من عدة تفاعالت

لألمین العام لألمم المتحدة بان كي مون حول ملف قضیة الصحراء، وبما یمكن للمؤرخ أن یقدمھ من 

تحلیالت تاریخیة، متابعات، قراءات، حول مالبسات القضیة وتفاعالتھا الراھنة في وضع دولي موسوم 

تغیر، تبعا لتغیر خارطة المصالح والرھانات الجیواستراتیجیة، فیقودنا ذلك إلى تسجیل مفارقة مفصلیة بال

بین الحاجة الدولة إلى استحضار التاریخ في لحظات األزمة واالنكسار، وبین ھامشیة : في تناول القضیة

  .المؤرخ في مواكبة النقاش العمومي

رقة، یرتبط بتعزز سوق النشر والقراءة بالمغرب بصدور انتاجات االستحضار الثاني الذي یغدي ھذه الو 

للصحفي  204"زمن الخوف" من تخصصات مختلفة حول التاریخ القریب من الذاكرة، كان  آخرھا، روایة 

                                                             
الطبعة  مراجعات ومقاربات، محمد حبیدة، بؤس التاریخ،: لإلحاطة بھذه القضیة یمكن مراجعة  - 203
وراش في أ ، وعبد األحد السبتي، التاریخ والذاكرة،168-153ص  2015 ، ، الرباطدار األمان ولى،األ

حسام ھاب، تاریخ ، و217-209ص ، 2012ولى، الطبعة األ تاریخ المغرب، المركز الثقافي العربي،
، 7- 3، ص2013، 57- 56عدد مزودج، االشكالیات، ضمن مجلة وجھات نظر، الزمن الراھن، المفھوم و

ل من مجلة البحث ،منشورة بالعدد األو) 2001(اریخ والذاكرة ندوة الت"لى بعض الندوات مثل إضافة إ
األولى ألیام ، أعمال الورشة "تحدید مجاالت ومقاربات جدیدة: تاریخ المغرب"ندوة  ، و2003التاریخي، 

: الحمایة الى االستقالل"ندوة من و.2006، منشورات جامعة االخوین، افران، 2004 تاریخ المغرب 
  .2006النسانیة، الرباط، ، منشورات كلیة اآلداب والعلوم ا2005، "اشكالیة الزمن الراھن

للصحفي ادریس كنبوري المتخصص في الحركات اإلسالمیة واإلرھاب " الخوف زمن" روایة  - 204
لقیت متابعة مھمة من طرف الصحافة المغربیة، وكذلك من طرف بعض  المؤرخین، وھو ما تعكسھ 
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م، بین التیارات السیاسیة بالمغرب 1957سنة " سوق األربعاء" ادریس الكنبوري، حول أحداث مجزرة 

لقیت تجاوبا كبیرا من طرف المختصین، وعموم القراء، للنبش في اللحظة غداة االستقالل، والتي 

التاریخیة الموشومة بالعنف السیاسي والعنف المضاد، مما یفسر وجود طلب معرفي حول ھذا األدب 

  205.التاریخي

في لتنطرح عدید االستفھامات حول ھذا النوع من الكتابة التاریخیة كمداخل أولیة في أفق تعمیق النظر   

  :تشعباتھا الكبرى

لماذا االھتمام بالتاریخ الراھن؟ وما فائدتھ المنھجیة واالستوغرافیة؟  وھل تحقق تراكم استوغرافي كاف  

للقیام بحوصلة تنظیریة، والخروج بمراجعات ومقاربات وأوراش بحثیة تخرج بالبحث التاریخي من حالة 

ع تام من طرف مختصي الزمن بھذا النوع من االنحباس والبؤس الذي یصفھ البعض؟ وھل ھناك اقتنا

التاریخ؟ أم أن األمر ال یعدو أن یكون ھروب إلى األمام من اشكالیات تاریخ الحمایة ومن عقدة التركیب 

أساسا؟ وھل التاریخ الراھن یعبر عن مسار طبیعي ضمن شبكة البحث التاریخي بالمغرب، أم أنھ انزالق 

یم الحدیث عن دراسات مرجعیة عن ھذا التاریخ، أم أن البحث محفوف بمخاطر وھواجس؟ وھل یستق

الزال جنینیا في ھكذا سیاق؟  وأخیرا، ھل یمكن للمؤرخ أن یقیم حوارا ھادئا مع ذاكرة سیاسیة موشومة 

  بالصخب؟

 یعدو الخوض في إشكالیات كتابة التاریخ الراھن بالجامعة المغربیة انشغاال مجتمعیا بامتیاز، لكنھ قد     

ال یخلو من انزالقات منھجیة واستوغرافیة بالنسبة للمؤرخین، ھواجس تمتح من مستویات عدة، من حیث 

قیاسا بتقاطعات وتمفصالت ...206المنھج، تمتل الزمن، البنیة، الحدث، المفھوم، التحقیب، البیبلیوغرافیا

ات جدیدة، اشكاالت مركبة، التي أفرزت معطی  -منذ اإلستقالل الى فترة العھد الجدید -التاریخ الراھن

تداخالت عالئقیة معقدة، وقضایا تاریخیة حارقة، أمور فرضت على المؤرخین، وألول مرة، االنخراط 

                                                                                                                                                                                              
بلحسن الوزاني في  قراءة المؤرخین محمد معروف الدفالي والطیب بیاض التي احتضنھا مركز محمد

  .2016أبریل 
یعرف بأنھ الكتابات التي حاولت مالمسة تجربة االعتقال السیاسي إبداعیا، أي أنھا اتخذت من  - 205

الكتابة وسیلة لتصفیة الحساب مع تجربة انسانیة  ووجودیة ونفسیة مریرة، وقد تكون تجربة واقعیة أو 
 la "دب السجونأ" ما یسمى مصنف یات تقع ضمنمتخیلة، یمكن أن نحیل القارئ ھنا إلى عدة روا

littérature carcérales  ترجمة مشیل فیتوسي، تحقیق غادة موسى "السجینة"ملیكة أوفقیر،  :مثل ،
حدائق الملك، الجنرال أوفقیر والحسن "، وفاطمة اوفقیر، 2000الحسین، دار الجدید، الطبعة االولى، 

الغرفة "، وجواد مدیدش، 2000مشیل خوري، الطبعة االولى،  ، شھادة ومذكرات، ترجمة"الثاني ونحن
تازمامارت، الزنزانة "، وأحمد المرزوقي، 2009، منشورات مرسم، "السوداء، درب موالي الشریف

من الصخیرات "، ومحمد الرایس، 2012، المركز الثقافي العربي، الطبعة االولى، الدار البیضاء، "10
، ترجمة عبد الحمید جماھیري، منشورات االتحاد "إیاب الى الجحیمتذكرة ذھاب و: الى تزمامارت

 laدرب موالي الشریف " ، إضافة إلى بعض األفالم السینمائیة كفیلم 2000االشتراكي، الطبعة االولى 
chambre noire  "لحسن بنجلون .  

  .7محمد حبیدة، بؤس التاریخ، م س، ص  - 206
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في جدل التاریخ والذاكرة ، ومتابعة النقاش العمومي والدولي حول تفاعالت التاریخ القریب من الذاكرة، 

نفراج السیاسي والحقوقي لمغرب التسعینات، وفترة العھد مواكبة للتحوالت البنیویة التي شھدتھا مرحلة اال

  .207الجدید لحكم الملك محمد السادس

استشعر البحث التاریخي بالمغرب ضرورة اشراك المؤرخین في التفاعل مع النقاش العمومي حول   

ة، ماضي االنتھاكات الجسیمة لحقوق االنسان سنوات الحمر والرصاص، وما صاحبھا من اعتقاالت قسری

ومحاكمات صوریة لضحایا العنف الرسمي، في سیاق تجاذبات الصراع حول السلطة، بین المؤسسة 

الملكیة والقوى الیساریة، لرصد جوانب العتمة في فترة تاریخیة أدرجت ضمن خانة الالمفكر فیھا، 

ید الحیاة، مما یطرح لحساسیتھا التاریخیة، وتفاعالتھا الممتدة، وارتباطھا بفاعلین سیاسیین ال زالوا على ق

  .مأزق التأریخ للذات انطالقا من شواھد الذاكرة

تشھد على ھذا المنحى، سلسلة الندوات واللقاءات التي نظمتھا كلیات اآلداب والعلوم االنسانیة بالمغرب    

ب م بكلیة اآلدا2005في نونبر " التاریخ الحاضر ومھام المؤرخ"منذ مطلع القرن الحالي، من قبیل ندوة 

واألیام الوطنیة " اشكالیة الزمن الراھن: الحمایة الى االستقالل" والعلوم االنسانیة بالرباط، وندوة من 

التاریخ : التاریخ المعاصر"في موضوع  2011دجنبر  3-2- 1للجمعیة المغربیة للبحث التاریخي ایام 

  ".والھویة والحداثة

كما بالخارج، إضافة إلى جلسات االستماع العمومیة  تعكس ھذه الندوات واللقاءات التاریخیة، بالمغرب  

التي باشرتھا ھیئة االنصاف والمصالحة عن ترسخ انشغال معرفي وسیاسي وحقوقي، للنبش في تفاصیل 

مرحلة دقیقة من تاریخ المغرب، والرغبة في االنصات واالقتراب من ذاكرة المعذبین من سنوات الجمر 

وطنیة عن تاریخ عنف الدولة الرسمي، لطي صفحة الماضي، وبناء والرصاص، وتكوین ذاكرة جماعیة 

العدالة االنتقالیة عن طریق االنصاف والمصالحة، كمدخل نحو ترسیخ قیم الدیموقراطیة والتنمیة والحداثة 

  .والقیم الكونیة لمرجعیات حقوق االنسان

ل بیرو، ورصد تقاریر للصحفي الفرنسي جی 208"صدیقنا الملك" لقد كان لصدور كتاب جیل بیرو   

حقوقیة دولیة لوضعیة حقوق االنسان بالمغرب، وضغط المنظمات الحقوقیة المغربیة في الداخل، انعكاس 

مباشر في التمھید لسیاسة االنفراج السیاسي والحقوقي بالمغرب لحظة التسعینات، وبدایة الحدیث عن 

السیاسیین والحقوقیین الى المغرب، وتأسیس  مرحلة االنتقال الدیموقراطي، التي ستبدأ بعودة المنفیین

المجلس االستشاري لحقوق االنسان، ومشاركة القوى السیاسیة المعارضة في االنتخابات، وذلك في سیاق 

                                                             
 تابة تاریخ الزمن القریب والراھن، ضمن مجلة وجھة نظر،عبد العزیز الطاھري، المذكرات وك - 207

  .8، ص 2014، 62عدد 
 2002جیل بیرو، صدیقنا الملك، ترجمة مشیل خوري، الطبعة االولى،  -   208
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ماكروسیاسي دولي، مطبوع بتحوالت جیوسیاسیة عمیقة، بعد انھیار جدار برلین، وانتقال بنیة العالقات 

  .یة نحو القطب الواحد عقب تفكك واختفاء شبح االتحاد السوفیاتيالدولیة من نظام القطبیة الثنائ

رافق ھذا االقتحام الجدید لكتابة التاریخ الراھن، من طرف المؤرخین، والذي كان حكرا في ما مضى،   

، أقالم الصحافة 210، ورفقائھم من علماء االجتماع واالنتربولوجیین209على مختصي العلوم السیاسیة

اختالف . ص ھذا النوع من الكتابة التاریخیة، بین مؤید وداعم، وآخر رافض ومنتقدوجھات النظر بخصو

منھجي تمحور أساسا حول طبیعة الوسائل واألدوات المنھجیة التي تجعل المؤرخین على مقربة من قراءة 

ابت وتأویل معطیات الذاكرة السیاسیة القریبة، ومالبستھا المعقدة، والتي تفرض إعادة النظر في الثو

المنھجیة التي تشكل ھویة التاریخ، وفي أسالیب اشتغال الدراسات التاریخیة، وفق األسس االبستمولوجیة 

التي قطعھا التاریخ في طریق تأكید العلمیة والمشروعیة، مرد ھذا الصخب، مفھوم الوثیقة الجدیدة، 

  .خ الباحثوانتفاء شرط اختمار الوثائق، ومقیاس المسافة بین الحدث الراھن والمؤر

وعلى أیة حال، فقد ساھم انفتاح البحث التاریخي على قضایا التاریخ الراھن، وتجسیر قنوات التواصل،   

والحوار المباشر مع تخصصات انسانیة مجاورة، وفق قناعة التناھج التي ناضلت من أجلھا المدارس 

وفي أفق بناء السوق االنسانیة  التاریخیة، في سیاق تقعید األسس االبستمولوجیة للمعرفة التاریخیة،

المشتركة بتعبیر مؤرخ المتوسط فرناند برودیل في رسم توجھ جدید یجعل الكتابة التاریخیة، والبحث 

التاریخي في واجھة النقاش، وفي صدارة العلوم االجتماعیة والسیاسیة، المھتمة بالتاریخ الراھن، حول 

رصینة، وتأویالت تاریخیة عمیقة، تنھل من العمق الزمني، فھم مالبسات فترة تاریخیة مركبة، بمعالجات 

الذي یشكل بالزما البحث التاریخي، وتقرب تحلیالت وتأویالت المؤرخین، بعد مرحلة غیاب طویلة عن 

المشھد العمومي من جمھور القراء، ومؤسسات النشر، وشاشات اإلعالم، بل وتجعل البحث التاریخي في 

على حساب التوظیف السیاسي للذاكرة  211میة التاریخیة بتعبیر مشیل دوسرتوقلب معركة االنتصار للعل

  .الوطنیة

                                                             
209 -2-  Mehdi Bennouna, Héros sans gloire, échec d’une révolution, 1963 1973, Casablanca, 
2002. 
210 -David Montgomery Hart, The Aith Waryagher of the Morrocan, Rif an Ethnography and 
History, Tucson, 1976. Et Balta Paul, Le grand Maghreb dès l’indépendance à l’an 2000, 
paris ,1990  , Paris, 1992, Palazoli Claude, Le Maroc politique de l’indépendance  a 1973, 
paris, 1974 ,I. Dalle, Le règne de Hassan 2 ,1961-1999 : Une espérance brisée, 
Paris ,Casablanca, 2000. 
    
  
 
 
211 Michelle de Certaeau, l’opération historique, dans Faire de l’histoire, nouveau objets, sous 
la direction de Jacques le Goff et Pierre Nora, Edition Gallimard,  
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إنھ اجتراح تاریخي لذاكرة األلم والمعاناة، معاناة جیل بأكملھ في مواجھة سرادیب الجالدین، وأنظمة   

نیة سیاسیة القمع البولیسي، وأقسى أنواع التنكیل واالضطھاد التي تنھل من العمق التاریخي للمخزن، كب

فوقیة، والتي تجعل من سؤال التحول من التقلید إلى التحدیث ال الحداثة، معاقا في وضع كھذا، ذاكرة 

موشومة بالعنف الرسمي، تلبي فضول وشغف عدد واسع من القراء، وتخرج البحث التاریخي من دائرة 

المجتمعي المجھض، مشروع االختصاص، والقواعد المنھجیة الصارمة، نحو معانقة أمل بناء المشروع 

بناء االنسان المغربي المتصالح مع التاریخ والذاكرة، انخراط یجعل الكتابة التاریخیة، تستجیب النتظارات 

توصیات الھیئات الحقوقیة الدولیة، ومطالب المنظمات الحقوقیة المغربیة من الداخل، وانشغاالت الرأي 

  .  العام بمختلف أطیافھ

دب انخراطھ المبكر في الكشف عن مالبسات االعتقال والتعذیب، وكشف النقاب عن والحال، یسجل لأل  

لفاطمة أوفقیر " حدائق الملك"لملیكة أوفقیر و" السجینة" ممارسات جالدي األمس، فقد أثارت روایة 

" تذكرة ذھاب وإیاب إلى الجحیم": تازمامارت"لجواد مدیدش و" درب موالي الشریف: الغرفة السوداء"و

صخبا سیاسیا وحقوقیا، وتتبعا إعالمیا ...ألحمد المرزوقي وغیرھا" 10الزنزانة رقم "محمد الرایس ول

قویا بالمغرب وخارجھ، نظرا لحرارتھا وجرأتھا  في الكشف عن دھالیز المعتقالت السریة، وغذت بذلك 

في تاریخ مغرب الحسن شغف القراء والباحثین المھتمین بتفاصیل المرحلة، الكتشاف زوایا الظل والعتمة 

الثاني، والوقوف على حقیقة األحداث التي شھدھا المغرب في فترة ما بعد االستقالل، انطالقا من ذاكرة 

  .212األفراد المعایشین لھا ومذكرات الفاعلین

، قیاسا بباقي المباحث االنسانیة األخرى، التي 213في المقابل، یسجل للبحث التاریخي تخلفھ عن الركب  

منذ وقت مبكر قضایا التاریخ الراھن، أو التاریخ الفوري بتعبیر الصحفي الفرنسي جون الكوتیر،  اقتحمت

لعراب الجیل الثالث من مدرسة الحولیات الفرنسیة جاك " التاریخ الجدید" ضمن المؤلف الجماعي

تابة لوغوف، وذلك في ظل ھیمنة النزعة الوطنیة الحماسیة التي استبدت برفاق جرمان عیاش في ك

مشروع التاریخ الوطني، لحظة المجابھة المباشرة مع الكتابات الكولونیالیة، واالنتصار للوثیقة المخزنیة 

                                                                                                                                                                                              
1974.   

، ضابط سابق في المخابرات المغربیة، ضمن سلسلة حلقات بتتھا قناة الجزیرة حمد البخاريأ -   212
 :وكذلك. 2009سنة " أسرار مقتل المھدي بن بركة" القطریة حول         

A. El Ouafi, Opération Boraq, f5, 16 aout 1972, L’attaque du Boeing royal, Témoignage 
recueillis par François Tortet, Casablanca, 2004. 

 
213 - M. Monjib, La monarchie Marocaine et la lutte pour le pouvoir, Hassan 2 face à 
l’opposition nationale, M. Kenbib, Le Maroc indépendant, 1955- 2005, Essai de synthèse, 
Commission scientifique du cinquantenaire, Rapports transversaux, www. rdh50. ma, 
A. Laroui, Hassan 2 et le Maroc, Casablanca 2005,M. Bouaziz Mostapha, Aux origines de la 
Koutla démocratique, Publication de la faculté des lettres et des sciences humaines de 
Casablanca, Ain chouk ,1997. 
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ي ، إننا نقف بعد اختمار وتأمل، على عسر ھذا التوجھ، وارتكاستھ المنھجیة 214واالرشیف المحل

اط في كتابة التاریخ الراھن واالستوغرافیة، في بناء وعي تاریخي نقدي لتاریخ المغرب، فھل یعني االنخر

ب ؟ واالستعاضة عنھ بكتابة التاریخ 215فشل ضمني في مقاربة التاریخ الوطني من زاویة التركی

ق وعلي  216االقتصادي واالجتماعي المونوغرافي؟ كما ثم مع المونوغرافیات الرائدة ألحمد التوفی

لحمایة وعقدتھا وأسئلتھا وغیرھم،  أم ھو ھروب من تاریخ ا 218وعبد الرحمان المودن 217المحمدي

الحارقة؟ وھل المسألة لھا عالقة باألرشیف الخارجي؟ أم بھیمنة الدراسات األجنبیة في ھذا المسار من 

البحث، التي تشكل تحدیا سیكولوجیا للباحثین المغاربة، ومن ثم استحالة تجاوز ما كتبتھ االسطوغرافیا 

؟ ثم ھل یستقیم الحدیث ...ي ولیام ھوینسطن ببیر فیرموریناألجنبیة عن تاریخ المغرب من قبیل دانییل ریف

  عن التاریخ الراھن، من دون المرور الطبیعي من تاریخ الحمایة؟ 

وعلیھ، یجسد االنخراط في كتابة التاریخ الراھن المغربي، والمساھمة في تفكیك أسئلة اللحظة التاریخیة،  

بیة القرن التاسع عشر التي مارست استبدادھا على أمرا ال یخلو من ھواجس، مرد ھذا االنھجاس، جاذ

عموم مؤرخي الجامعة المغربیة، وأفرزت دراسات مرجعیة رائدة، وأخرى استنساخیة مكررة، جعلت 

البحث التاریخي ال یتخذ مساره الطبیعي، ویقفز على مرحلة الحمایة الفرنسیة، التي تركت رجة عمیقة 

جتماعیة والذھنیة داخل المجتمع المغربي، ونذوبا مشوھة في الجسد على مستوى البنیات االقتصادیة واال

المغربي، وتركت وراءھا أسئلة تاریخیة كثیرة، واشكاالت مھجورة، دون أن یتمكن البحث التاریخي 

  . الخوض فیھا

 " فصل االلتباس: في الذاكرة والتاریخ"

التمثل االسترجاعي لنسق الذھنیات  یحیل مفھوم الذاكرة إلى آلیات تمتل الماضي واستحضاره، ھذا  

والتصورات الرمزیة یستدعي حفرا شامال في الذاكرة البشریة، كإنتاج اجتماعي وسیاسي وثقافي، وتفاعال 

لعدة مباحث إنسانیة من تاریخ، فلسفة، علم نفس، سوسیولوجیا، انتربولوجیا، علوم سیاسیة، لسانیات، 

ما تبقى من الماضي في أذھان الناس، " لفرنسي بییر نورا تمتل فالذاكرة بتوصیف المؤرخ ا...سیمیولوجیا

                                                             
جرمان عیاش على إنجاز عدة مونوغرافیات حول تاریخ القبائل، الزوایا، المدن، في سیاق أشرف  -   214

  .الرد على االستوغرافیا الكولونیالیة
التزال االستوغرافیا المغربیة تعاني من عقدة التركیب في سیاق ھیمنة األبحاث المونوغرافیة،  - 215

سنة " تركیب وتحیین: تاریخ المغرب"تاب والتاریخ العالئقي، والتحقیق، على الرغم على صدور ك
م، تحت إشراف محمد القبلي، عن منشورات المعھد الملكي للبحث في تاریخ المغرب، الذي تطلب 2011

  .باحث 40عمال جماعیا ضخما ألكثر من 
، منشورات كلیة 1912 -1850اینولتان : ، المجتمع المغربي في القرن التاسع عشرحمد التوفیقأ -   216

  .1983والعلوم االنسانیة، الرباط، اآلداب
  ,1989، السلطة والمجتمع في المغرب، نموذج أیت باعمران، الدار البیضاء، علي المحمدي -   217
قبائل إیناون والمحزن بین القرن السادس : ، البوادي المغربیة قبل االستعمارعبد الرحمان المودن -   218

  .1985م االنسانیة، الرباط، عشر والتاسع عشر، منشورات كلیة اآلداب والعلو
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فھي موروث ذھني تختزل مسیرة من الذكریات الفردیة " أو ما یتصورونھ بخصوص ھذا الماضي

  .219والجماعیة التي تغذي التمتالت المجتمعیة

حاجیات وفق ...إنھا مجرد صورة عن ماضي وقع استحضاره، اختزالھ، تضخیمھ، تقزیمھ، تبریره  

كصورة بعض الشخصیات " الرمزیة" و" القدسیة"اللحظة وتناقضات الراھن، غالبا ما تغلب علیھا صفة 

السیاسیة والدینیة، صورة قد تمتزج فیھا الصورة بالخیال، وتقود نحو اختفاء الواقع بتعبیر جون بودیار، 

  220."فوق الواقع"وظھور ما 

بالشفھیة واإلنتقائیة ...تعدد األفراد، الجماعات، المؤسساتوعلیھ تتمیز الذاكرة بتعدد المرجعیات، ب 

واالحتفالیة، بھدف تخلید الماضي، واالحتفال بالحاضر كنسق استمراري، عبر ممارسة الحكي والتذكر، 

  .مما یجعلھا لصیقة بذاتیة النظرة ونفسانیة الحالة

ات ذاتیة، انفعالیة، رمزیة، تفتقر إلى فالشھادة أو الذاكرة  سواء كانت فردیة أو جماعیة تبقى ذات سم   

تقزیم الوقائع وفق حاجیات اللحظة، / جھاز مفاھیمي، وتعمل بكیفیة إرادیة او ال إرادیة على تضخیم

مطبوعة " صورة عن ماض متخیل وقع استحضاره"ورھانات السیاق المجتمعي، ومن ثم تبقى مجرد 

ز السیاسیة،  مثل محمد الخامس المھدي بن بقداسة ممجدة، كما یظھر في تقدیس صورة بعض الرمو

  .221بركة، عمر بن جلون، عبد الرحیم بوعبید، عبد اهللا ابراھیم

بینما التاریخ من حیث ھو اشتغال مفاھیمي، موضوعاتي وإشكالي في آن، یقوم على المعالجة المنھجیة،    

، كتابة وإعادة كتابة، صیاغة بعبارة لوسیان فیفر، على عملیة بناء وإعادة بناء" ترتیب الماضي"على 

وإعادة صیاغة، لھذا الماضي، انطالقا من سلسلة عملیات منھجیة متداخلة، تشتغل بالتحلیل والتأویل 

   222.والنقد

ھذا الترتیب أو البناء ال یتأتى إال بجھد متعدد اللحظات، لحظة إقامة البرھان الوثائقي، لحظة التفسیر   

طرح معھ استعصاءات تمثیل شيء غائب وقع سابقا، واستعصاء ممارسة والفھم، ولحظة الكتابة، مما ی

، فتنطوي بذلك، عملیة 223مكرسة لالستذكار النشط للماضي، والتي رفعھا التاریخ إلى مستوى إعادة البناء

معالجة أحداث الماضي على تعقید منھجي ومسؤولیة كبیرة من الوجھة التاریخیة الصرفة، فالتاریخ كما 

                                                             
، ترجمات "من أجل تاریخ إشكالي"، تعریب محمد حبیدة، )1978"(التاریخ والذاكرة "بییر نورا،  -   219

  .100، ص 2004مختارة، منشورات كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة بالقنیطرة، 
عربیة للترجمة، بیروت، جون بودیار، المصطنع واالصطناع، ترجمة جوزیف عبد اهللا، المنظمة ال -   220

2008.  
  .212ص  ، التاریخ والذاكرة، م س،حد السبتيعبد األ -   221

222 -Pierre Nora, Le retour de l’évènement, in P. Nora et J. le Goff (dir) Faire de l’histoire, 
tome 1, Nouveau problèmes, Paris, Gallimard, 1974, PP 210 - 228 

، ترجمة وتقدیم وتعلیق جورج زیناتي، دار الكتاب الجدید النسیانلذاكرة، التاریخ بول ریكور، ا -   223
  .217ص،  ،2009المتحدة، الطبعة االولى
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العلم االجتماعي الوحید الذي ال یتحكم فیھ صاحب االختصاص وحده، ألن التاریخ ھو "ن ھو قال بول فی

تناول متعدد، فباإلضافة إلى التناول الجامعي، التخصص االحترافي، ھناك تناول مدرسي من حیث 

قنوات المقررات الدراسیة، وتناول إعالمي من حیث المقاالت الصحفیة واألشرطة الوثائقیة المعروضة بال

  ".التلفزیونیة، وتناول من حیث استعماالت الماضي لدى عامة الناس

، 224"بإعادة بناء المخیال وخروج المكبوت"تقترن الذاكرة التاریخیة أو الشھادة بتعبیر بییر نورا   

وغالبا ما تخضع " حتى ال یتكرر ھذا"فالذاكرة تحكمھا الغائیة، وتشتغل من منظور الواجب تحت شعار 

ت سیاسیة وأخالقیة، من أجل بناء التجانس واإللتحام، كما برز في فرنسا لحظة انكسار الوجدان لتوجھا

، حینما تعبأ مؤرخون من قبیل ارنست رینان وارنست الفیس وساتوبریان إلعادة بناء 1870الفرنسي سنة 

ما یتقاسم أفرادھا ینشأ جوھر أمة ما عند" إذ یقول في ھذا الصدد " اللحمة الھویاتیة"و" األمة"مفھوم 

  225.أشیاء كثیرة، وأیضا عندما یتمكنون من نسیان أشیاء مثیرة

بینما الكتابة التاریخیة تقوم على الموضوعیة والتحلیل والنقد، فالقارئ ینتظر من المؤرخ فك تعقیدات    

لنقد، على الماضي سواء كان قریبا أو بعیدا، ومساءلة الماضي والسعي إلى فھمھ، ھذا الفھم یقوم على ا

االحتمال، على النسبیة، إلعادة بناء نسق التطورات واالستمراریات الزمنیة وسببیة األشیاء، بعیدا عن 

القاضي ھو الذي یحاكم ویعاقب، " أشكال الحكم المسبقة، لقد سبق لبول ریكور أن تحدث على أن 

المؤرخ فمھمتھ تكمن في الفھم  والمواطن ھو الذي یناضل من أجل النسیان، ومن أجل انصاف الذاكرة، أما

  .226"دون اتھام أو تبرئة

لقد تتبع المؤرخ المغربي عبد األحد السبتي تفاعالت قضیة رجل االستخبارات المغربیة السابق أحمد   

البخاري بخصوص قضیة المھدي بن بركة، وأثار قضیة العالقة التي تربط بین التاریخ والذاكرة، ودعا 

الذاكرة الجماعیة والذاكرة التاریخیة، بین الشھادة : تمییز بین صنفین من الذاكرةالمؤرخین إلى ضرورة ال

ومع ذلك، تبقى الذاكرة أكثر وقعا من التاریخ، بالقیاس على درجة تأثیرھا . التاریخیة والكتابة التاریخیة

، فالتاریخ على أوساط عامة الناس، مع ما تختزنھ ذاكرة ھؤالء من أحكام مسبقة موروثة جیال عن جیل

ینتج كثیرا لكنھ ال یقنع إال قلیال، لیس فقط من حیث التلقي لدى المتمدرسین، بل حتى " كما قال بییر نورا 

، كما  الحظ كیف أن خزانات بأكملھا حول بطالن العنصریة لم تتمكن من التغلب على "لدى المثقفین

  .األحكام العنصریة المسبقة

                                                             
  .211، م س، ص، بول ریكور، الذاكرة، التاریخ النسیان  -   224

225 Ernest Renan, Qu’est-ce que une nation, conférence, Sorbonne, 11 mars 1882, Paris, 1992, 
PP, 41- 42. 

، كتابة التاریخ وتمتل الماضي، تعریب محمد حبیدة، من أجل تاریخ اشكالي، م س ، بول ریكور -   226
  .182ص ، 
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تبعت المؤرخة الفرنسیة لوسیت فالنسي موضوع الذاكرة من نافدة وعلى مستوى التاریخ الحدیث، ت  

، ووقفت على تحلیل مستویات وأنساق 227"أساطیر الذاكرة"معركة وادي المخازن في كتابھا المرجعي 

  :الذاكرة، من منظور مخلفاتھا الذھنیة والرمزیة واالنفعالیة عبر ثالثة مستویات

  ".الذاكرة البرتغالیة/ الذاكرة المغربیة" لخاسر مضمون الذكریات من زاویة الفائز وا - 1

  ".التخلید والنسیان"حول وسائل إنتاج الذكرى  - 2

  ".التمتالت واألوھام" حول ما ظل خارج ھذه الوسائل  - 3

بناء نسق من ذاكرة معركة الملوك الثالثة، من زاویة بنائھا الذھني، كما " أساطیر الذاكرة"یعید كتاب   

الذھنیة المغربیة، وكما وقع نسیانھ في الذھنیة البرتغالیة، من زاویة توثیق الذاكرة  وقع تخلیده في 

وتخلیدھا بالنسبة للكتابة المغربیة، وبثرھا في الكتابة البرتغالیة، من حیث عالقة الذاكرة المكتوبة بالذاكرة 

  .الشفھیة، من خالل نظرة الذات للذات ونظرة الذات لآلخر

بین : بر معركة وادي المخازن شفھیا حسب لوسیت فالنسي تمثالت واحساسات مختلفةلقد ولد انتقال خ  

  .المغاربة والبرتغالیین، إحساس بالعظمة واالزدراء، یقابلھ إحساس بالغبن وعسر ھضم الھزیمة

نھایة سبعینیات القرن الماضي "  التاریخ والذاكرة"وعلى أیة حال، بدأ التفكیر التاریخي في موضوع   

الذاكرة " م، السنة التي أصدر فیھا المؤرخ الفرنسي بییر نورا مبحثا نظریا یحمل عنوان 1978دیدا وتح

تحت إشراف جاك لوغوف، غیر أن محاوالت التأصیل " التاریخ الجدید" ضمن كتاب جماعي " الجماعیة

األطر "یس ھالفاكس حول لھذا النوع من الكتابة التاریخیة،  یعود بنا إلى الدراسة المرجعیة التي ألفھا مور

خالل العشرینات، من خالل التركیز على سیكولوجیا الذاكرة، لیتعزز ھذا النوع  228"االجتماعیة للذاكرة

من المباحث التاریخیة بصدور عدة انتاجات تاریخیة، فقد إھتم مثال الفیلسوف الفرنسي بول ریكور في 

لسبعینات بالتركیز على  أھمیة السرد والحكي في سیاق المجابھة العلنیة مع مؤرخي الحولیات في فترة ا

  ".الذاكرة التاریخ والنسیان" و"الزمن والسرد" بناء التاریخ، من خالل مؤلفیھ المرجعین 

  نحو بناء ورش جدید : التاریخ والذاكرة" 

 أتاحت ظرفیة االنفراج السیاسي أمام مختصي الزمن رفع الطابوھات، وتقلیص مساحة المحظور على    

، أي ثقل التحول الذي 229أوال، عقدة الحمایة: الوقائع واألحداث، من خالل التحرر من عقدتین كبیرتین

                                                             
227 L, Valensi, Fables de la mémoire, La glorieuse bataille des trois rois, paris, 1992. 
228 M, Halbwachs, Les cadres sociales de la mémoire, Paris, 1925, p159. 

یالحظ المھتم بتاریخ الحمایة ھیمنة  األجانب على االستوغرافیا الكولونیالیة ، وتتضح ھذه الھیمنة  - 229
عن القیم في البدایة حتى بعد االستقالل من خالل اعمال المؤرخ الفرنسي دانییل ریفي الذي أنجز بحثا 
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أحدثھ الحمایة كمنظومة تغییر شاملة، وضرورة تفسیره تفسیرا تاریخیا بعیدا عن أي تشنج معرفي، وعقدة 

ل وأحالم المغرب الجدید، ما بعد الحمایة، أي ثقل المخزن وتقلبات األحوال السیاسیة التي عصفت بآما

  .بعیدا عن أي حساسیة قومیة

ثمة فرق منھجي واضح بین الذاكرة التاریخیة والذاكرة الجماعیة، فاألولى عبارة عن ذاكرة نقدیة،    

ھذا التضارب یجعل األوساط ...تأویلیة، فكریة، بینما الثانیة تجسد ذاكرة انطباعیة، انتقائیة واحتفالیة

، وبناء التالحم االجتماعي، "األمة"سیة تخلد ذكرى المالحم واألمجاد لتشكیل مفھوم االعالمیة والسیا

م، وذكرى تقدیم وثیقة المطالبة باالستقالل 1921م، وذكرى أنوال 1578كذكرى معركة وادي المخازن 

 المالحم، البطوالت، األمجاد، المقاومة، االستقالل، وتتغاضى: ، من خالل توظیف معجم تاریخي1944

لقد تنبھ بول ریكور إلى ھذه عمق ھذه القضیة، وتساءل عن . في المقابل عن توثیق وتخلید االنكسارات

  230االفراط الذي یخلفھ تخلید الذكرى الذي قد یقود إلى حجب التاریخ بل وربما مصادرتھ ؟

حبة، لماذا ترتفع ھواجس مصا" التاریخ الذاكرة والنسیان"وعبر ھذا االنھجاس الذي عبر عنھ صاحب     

م 1859م وھزیمة تطوان 1844ال یتم تخلید االنكسارات الوطنیة ورفعھا إلى السطح كھزیمة اسلي 

؟ وماذا عن المخزن؟ كیف تتمثل الذاكرة الجماعیة كلمة المخزن؟ كیف تفھمھا 1912ومعاھدة الحمایة 

تتفاعل ھذه الكلمات في الوقت  بالمقابل الذاكرة التاریخیة؟ كیف تتجلى معانیھا السیاسیة والمجالیة؟ كیف

ھي أسئلة شائكة تستدعي حفرا تاریخیا  231الراھن؟ من حیث الداللة والتوظیف السیاسي والتمثل العامي؟

  . عمیقا لكنھا ممكنة التناول

  اضاءات منھجیة: الذاكرة والتاریخ

لمالمسة عمق أقرب " التاریخ والذاكرة"یقدم المؤرخ عبد األحد السبتي تخریجات منھجیة حول كتابة   

الحدثي ال یعني بشكل من األشكال عودة إلى / القضایا التاریخیة لمغرب الیوم ، فدراسة التاریخ السیاسي

انبعاث الحدث السیاسي، وردة منھجیة عن مكتسبات قلعة الحولیات، ومناصرة لعراب التاریخ المفتت 

تي محاولة للكشف عن البنیة، ألن الحدث ینتج فرانسوا دوس، بقدر ما ھي حسب إفادة دائما عبد األحد السب

                                                                                                                                                                                              
تاریخ المنطقة "، وفي مرحلة موالیة عن "محمد الخامس والحمایة"خر عن آو" لیوطي"العام الفرنسي 

 ":المغاربیة
D, Rivet, Lyautey et l’institution du Protectorat français au Maroc, paris ,1988 
D, Rivet, le Maroc de Lyautey a Mohamed 5, le double visage du Protectorat, paris, 1999.  
Daniel Rivet, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Paris, 2002.  

، ترجمة عبد الرحیم حزل، افریقیا الشرق، "تاریخ المغرب منذ االستقالل"بییر فرمورین، وأیضا  
2010. 

  .150ص  ، م س، الذاكرة، التاریخ النسیان، بول ریكور  230
جتھاد الذاكرة األحرى إھل یجتھد النسیان أو بتناول بول ریكور مسألة الذاكرة من زاویة النسیان، ف  - 231

عتبر مسح الطاولة كما یقال شرطا أساسیا مة؟ وھل نسیان األشیاء ضمن سیرورة تشكل األالجماعیة في ن
  عادة التأسیس؟للسیر نحو األمام والعمل على التجدید وإ
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الوضعاني، والتاریخ / البنیة ویؤثر فیھا في نفس الوقت، ومن وجب التمییز بین بیت التاریخ الحدثي

السیاسي اعتمادا على مقیاس الزمن الطویل الذي بإمكانھ اإلھتمام بقضایا أكثر عمقا من التاریخ 

مقاربة نوعیة تمكن من مناقشة . تسلسل األحداث والوقائع، عوض التركیز على األشخاص و232الحدثي

وھذا التناول الجدید لقضایا التاریخ الراھن ، . اآللیات االجتماعیة للسلطة والعالقات بین الدولة والمجتمع

یتم عبر قنوات متعددة منھا،  االھتمام بالسیاسة كشكل اجتماعي وثقافي، ومقاربة المؤسسات السیاسیة 

تربولوجي، فالتاریخ أمامھ خیار واحد إلثبات مشروعیتھ العلمیة، علیھ أن یتحول إلى على نحو ان

  .انتربولوجیا إجتماعیة كما قال رائد التحلیل االنقسامي افنس بریتشارد

  :الكتابة التاریخیة واالعتقال السیاسي 

عتقال السیاسي إلى التي تناولت جرح الذات المغربیة سنوات اال" استوغرافیا األدب"یفضي استقراء   

من روایات ومجامع قصصیة " أدب السجون"االقرار بحضور وفرة كمیة ونوعیة، في ما یعرف ب

ومذكرات ورسائل السجن، وھي مكتوبة بالعربیة أو الفرنسیة، نشر بعضھا بفرنسا، ونشر عدد منھا 

ه النصوص المتنوعة بالمغرب، وقد صدر ھذا اإلنتاج منذ آواخر تسعینیات القرن الماضي، وتحمل ھذ

  :شھادات بداللتین

  .شھادات حول سنوات الجمر والرصاص: من حیث المضمون: أوال

  .شھادات حول إرادة معلنة لطي صفحة الماضي: من حیث أشكال التلقي: ثانیا

ا وبالتالي، أفرزت المرحلة كتابات متعددة ألفھا أحیانا، فاعلون سیاسیون مثل المذكرات السیاسیة، وأحیان   

مسؤولون فرنسیون عن فترة الحمایة بالمغرب، وأخرى من طرف مناضلین من الحركة الوطنیة 

والمقاومة المسلحة، وإسھامات لشخصیات قریبة من النظام الملكي من بینھم ضباط مرتبطون بأجھزة 

  .سریة متعددة، إضافة إلى حوارات مطولة تصدرت أعمدة الصحافة المكتوبة

بالذاكرة وبالشھادة التاریخیة، حضور ساخن، وصاخب، في غیاب مختصي الزمن، إنھ اھتمام جدید     

فما یحدث ببالدنا ھو إنتاج الذاكرة، وھو عنصر فاعل ومعبر عن ظرفیة تاریخیة معینة، فالمؤرخ ملزم 

بنزع الصفة المیتولوجیة عن عدد من األحداث والفاعلیین، مقابل تفادي السقوط في خلق میتولوجیات 

ة ورموز األبناء الملعونون " ، إلى حد جعلت المؤرخ الفرنسي جیرار نوراییل في كتابھ 233جدید

إن التاریخ الذي یقدم في التلیفزیون لیس تاریخا، وإنما مشاھد " ینتقد بحدة ھذا التوجھ بقولھ "  للجمھوریة

وایات سردیة بغرض من الذاكرة، إنھم متعھدو الذاكرة الذین یتحدثون في التلفزیون، ھم أناس یصنعون ر

  ".سیاسي، ولیست روایات مبنیة ومفسرة لوقائع الماضي، وإنما مصنوعة للحكم على شيء ما 

                                                             
  .215- 214التاریخ والذاكرة، م س، ص، حد السبتي، عبد األ -   232
  .204الذاكرة، م س ، ص ، ، التاریخ وحد السبتيعبد األ -   233
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وھكذا، یصبح أمام المؤرخ رصید ھائل من الوثائق واألرشیفات قد تساعده على إنضاج عملیة التحلیل   

تعددة، وھو ما یظھر في والتأویل،  شریطة  أن یتوفر على تكوین خاص، ومتشبع بمناھج ومقاربات م

انفتاح الجامعة المغربیة، وخاصة كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة بالرباط على ھذا الورش التاریخي، فقد 

أخدت الصحافة الفرنسیة مثال، منذ الخمسینیات من القرن العشرین تنفتح على تاریخ العمالة المرتبط 

  .وتقیم حفرا تاریخیا في ذاكرة موشومة باأللم والعذاب باالحتالل النازي لحظة الحرب العالمیة الثانیة،

ویقف المتتبع لتجاذبات الذاكرة والتاریخ في تاریخ المغرب، حضور تناقض في إنتاج الذاكرة بین   

الفرقاء السیاسیین، فھناك فاعلون سیاسیون ینتظرون تدخل المؤرخ حینما یتم الحدیث عن وثائق ذات 

عن نفس المطلب حینما تنشر وثائق تدین ممارسات تیارات سیاسیة معادیة،  حساسیة معینة، وال یعبرون

وھذا ما یعقد من مھمة المؤرخ، بین الرغبة في توضیح مالبسات الماضي، وبین ھاجس حمایة صورة 

وھو ما نلمسھ من إقدام   بعض الدراسات التاریخیة على نشر بعض الوثائق، . بعض الشخصیات

وطنیة، مما یوحي أن الحدیث عن بعض أفعال الحركة الوطنیة أصبح من بخصوص تاریخ الحركة ال

الطابوھات والمحرمات، وھو ما قد یضرب بعمق مفھوم الحیاد القیمي الذي یتنبناه المؤرخ، فكتابة الذاكرة 

ھي التي أتاحت إمكانیة الكتابة التاریخیة حول الماضي القریب، من خالل وجود عرض وطلب للتاریخ 

  .كما أن كتابة التاریخ الراھن أتارت تعدد المحكیات وساھمت في تراجع مساحة المحظوراتالقریب، 

فالمؤرخ یساھم في بناء منھجي إلنتاج الذاكرة، من خالل وضع الشھادة المحكیة ضمن سیاقات تألیفھا    

وفیق بین نسیج ونفسانیة منتجیھا ومواقع أصحابھا، ویعمل على توضیب الشھادات التاریخیة، بحیث یتم الت

من المقتطفات المأخوذة من الشھادات، وبین شبكة موضوعاتیة لھا صلة بإشكالیات محددة، بحیث ال یجب 

  .أن یغیب عن ذھن المؤرخ، أننا بصدد ذاكرة تمت إثارتھا في سیاق معین تحدده رھانات معینة

  :مشكالت التاریخ الراھن

  تكمن مشكالت التاریخ الراھن   

التي ... مذكرات، صحف، روایات شفھیة: طبیعة ومصادر التاریخ وطریقة التعامل معھا: ىالمشكلة األول

ال تخلو من مشاكل بفعل أزیمیتھا، أي افتقارھا لما یكفي من االختمار، واتساع تداولھا بین مختلف 

ت كل من بید أنھا أتبتت خصوبتھا في انتاجات العلوم السیاسیة واالنتربولوجیا  مثل دراسا. المتخصصین

  .دافیید ھارت، دیل ایكلمان، جون واتربوري، المھدي بنونة وآخرین

قضیة الزمن ونقص المسافة بین الباحث والموضوع، مما یثیر تحفظ العدید من الباحثین، : المشكلة الثانیة

فھمھ وتطرح معھا عدة أسئلة، ھل بإمكان المؤرخ أن یبتكر أدوات منھجیة جدیدة لمعالجة التاریخ الراھن و

  .وخلق مسافة منھجیة من نوع آخر بینھ وبین األحداث، مسافة منھجیة أكثر منھا مسافة زمنیة
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فالتاریخ اآلني أو التاریخ الفوري بتعبیر الصحفي الفرنسي جون الكوتیر ھو سرد لألحداث واجتھاد في  

ص، وقد یسقط التشخیص تأویلھا وتفسیرھا، تفسیر ما ھو متفاعل لیس سھال، فقد یتحول التفسیر إلى تشخی

  .في التعلیق، وھما معا أي التفسیر والتشخیص ال یخلوان من تقلبات الساعة

تراكم وثائقي حول استحضار الماضي المنسي والمسكوت عنھ، حول العنف والعنق المضادـ یوظفھ    

جمر المؤرخ إلحداث نوع من التحلیل النفساني الذاتي، عبر ممارسة الحكي عن تجربة سنوات ال

والرصاص سواء كانت تجربة سیاسیة جماعیة قبلیة یحول الذاكرة المخفیة الى ذاكرة علنیة، ھو محاورة 

ھادئة لفترة تاریخیة صاخبة لتولید ما یمكن تولیده من أفكار ومراجعات نقدیة حول تضارب الذاكرة 

  . الرسمیة وذا كرة االفراد

  :خالصات عامة

ة التاریخ الراھن بالمغرب، ومحاورة الذاكرة التاریخیة من خالل وھكذا، یتأتى اقتحام ورش كتاب   

  :المالحظات المنھجیة التالیة

  .ضرورة تنسیب العالقة بین المسافة والموضوع، وما یفرضھ من جرأة منھجیة: أوال

تعمیق الفرضیات واإلشكالیات : البحث التاریخي یتقدم وفق حركة تعاقب وتفاعل بین مسلسلین: ثانیا

  .یف مجھود جمع الوثائقوتكث

للحقیقة "النضال من منح حریة اوسع لمختصي الزمن في مجال البحث العلمي بغرض االنتصار : ثالتا

  ".التاریخیة

ضرورة االنتباه إلى النصوص الشفھیة ذات القیمة االخباریة واالثنولوجیة التي تعكس حكم المجتمع : رابعا

  . ستمعینعن ذاتھ عبر أصوات الرواة وتعلیقات الم

وألن التاریخ باعتباره استوغرافیا بعبارة العروي، فإن الذاكرة تقدم إفادة مھمة في الكشف عن الجوانب  

، وكشف أماكن الذاكرة سواء كانت "التاریخ الصامت"الخفیة والمعتمة من التاریخ، أو ما یمكن نعتھ ب

الذاكرة، من شأنھ تخلید وتوثیق الذكریات  ذاكرة رمزیة أو مادیة، واالنتقال مت ذاكرة األماكن إلى أماكن

غیر أن تخلید . 1944ینایر  11وذكرى  1578غشت  4الوطنیة وخلق االلتحام االجتماعي، كذكرى 

الذكریات یبقى معرضا لمنزلقات كثیرة، منھا تغییب التاریخ، والتركیز على كالم الشاھدین، على النحو 

  . الذي یخدم قضیة معینة

راط المؤرخین في كتابة ذاكرة الزمن الراھن محاولة لتحدید المعرفة التاریخیة، وفتحھا یبدو أن انخ    

على مالبسات التاریخ القریب من الذاكرة، بعد ان كان حكرا على مختصي العلوم السیاسیة واالنتربولوجیا 

فائر،  وأقالم الصحفیین، وھو انخراط ال یخلو من مشكالت منھجیة ومعرفیة، من حیث مقاربة زمن

متوتر، یدخل ضمن ما ھو سیاسي ، ولیس ما ھو تاریخي حسب المؤرخین التقلیدین، ھذا االقتحام یطرح 

عدة قضایا منھجیة واستوغرافیة، فھل العودة بین الحاضر ومقاربة الماضي مسالة تخص الزمن القریب 
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المؤرخ خارج نطاق كتابة دون غیره؟ وھل یمكن للمصالحة بین الحكم والمجتمع والماضي أن تثیر أسئلة 

  التاریخ القریب؟

ثمة بیاضات قاتلة ترصع تاریخ مغرب الحمایة، تجعل ورش كتابة التاریخ الراھن معاقا ومشوھا، مفتقدا   

لوعي وتأطیر معرفي، اسئلة كثیرة تشكل مدخال نحو فھم التباسات التاریخ الراھن، من قبیل لماذا لم یفرز 

خبة وطنیة قادرة على بناء معالم مشروع مجتمعي وطني لعد االستقالل؟ لماذا التدافع السیاسي بالمغرب ن

ظلت االتكالیة وغیاب القرارات الحاسمة تھیكل الحیاة السیاسیة المغربیة؟ لماذا لم یحسم الوفد المغربي 

لیة المشارك في محادثات اكس لیبان مسالة االستقالل اشكالیة الوحدة الترابیة؟ وھل یمكن تحمیل مسؤو

عسر االنتقال الدیموقراطي والتحول المعاق إلى إرث االستعمار الفرنسي واالسباني؟ ھل كانت فترة 

الحمایة قوسا في التطور التاریخي المغربي سرعان ما جاء االستعمار لیغلقھ وتستمر البنیة االجتماعیة 

  واالقتصادیة في انتاج التقلید؟

تاریخ الحمایة والتاریخ الراھن، مدخال نحو بناء  وختاما، یجسد عبور مختصي الزمن من جسر 

الدیموقراطیة والحداثة والعدالة االجتماعیة والوحدة الترابیة، واالجابة عن االسئلة االستراتیجیة لبلد ال 

زال لم یستكمل بعد وحدثھ الترابیة، انھا اسئلة الراھن المغربي، التي تجعل من البحث التاریخي مساھما 

المواطنة، مغرب المصالحة الحقیقیة مع الماضي العنیف، وتخرج التاریخ والكتابة في بناء ورش 

  .التاریخیة من حالة االغتراب التي تعیشھا

:المراجع المعتمدة    

عبد اهللا العروي، مفھوم التاریخ، المركز الثقافي العربي، الطبعة الرابعة، الدار البیضاء،   - 1
2005. 

.2015، مراجعات ومقاربات، دار االمان، الطبعة االولى، محمد حبیدة، بؤس التاریخ - 2  

عبد االحد السبتي، التاریخ والذاكرة، اوراش في تاریخ المغرب، المركز الثقافي العربي،  - 3
.2012الطبعة االولى، الدار البیضاء،   

حسام ھاب، تاریخ الزمن الراھن، المفھوم واالشكالیات، ضمن مجلة وجھات نظر، عدد  - 4
.2013، 57-56ج، مزود  

بییر فرمورین، تاریخ المغرب منذ االستقالل، ترجمة عبد الرحیم حزل، افریقیا الشرق،  - 5
2010. 

اشكالیات االستمرار والتحول، : صالح شكاك، من المغرب المعاصر الى المغرب الراھن  - 8
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.2009، الطبعة االولى، 158االنسانیة، الرباط، سلسلة ندوات ومحاضرات، رقم   
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دیل ایكلمان، المعرفة والسلطة في المغرب، صور من حیاة مثقف من البادیة المغربیة في  - 9
القرن العشرین، تعریب محمد أعفیف، مركز طارق بن زیاد للدراسات واالبحاث، الرباط، 

2000. 

تربوري، أمیر المؤمنین والنخبة السیاسیة بالمغرب، تعریب عبد الغني أبو جون وا - 10
.2004العزم، عبد األحد السبتي، عبد اللطیف الفلق، منشورات مؤسسة الغني، الرباط،   

:الندوات  

.2003منشورة بالعدد االول من مجلة البحث التاریخي، ) 2001( ندوة التاریخ والذاكرة  - 1  

تحدید مجاالت ومقاربات جدیدة، أعمال الورشة األولى ألیام تاریخ : ربندوة تاریخ المغ - 2
.2006، منشورات جامعة االخوین، افران، 2004المغرب المغرب   

، منشورات كلیة اآلداب 2005اشكالیة الزمن الراھن، : ندوة من الحمایة الى االستقالل- 3
. 2006والعلوم االنسانیة، الرباط،   
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تمثل أساس في ظھور العثمانیین . عرف القرن السادس عشر عدة تغیرات جذریة على الساحة الدولیة

بمنطقة شمال إفریقیا باستثناء المغرب األقصى، الذي ظل یحتفظ بكیانھ السیاسي المستقل تحت حكم أسرة 

ثغور المحتلة من طرف فتیة تمثلت في الدولة السعدیة التي قامت إیدیولوجیا على أساس الجھاد وتحریر ال

فحملھا المغاربة على األكتاف، وتمكنت من وضع حد لطموحات األتراك المتزایدة وكبح جماح . اإلیبریین

القوى المسیحیة التي تحالفت فیما بینھا لفرض وجودھا بالضفتین الشمالیة والجنوبیة للبحر األبیض 

ع بین قوى متباینة من حیث الحضارة وھكذا أصبح البحر األبیض المتوسط مجاال للصرا. المتوسط

  .والقوى العسكریة

إن فرض العثمانیین لسیطرتھم المیدانیة على إیاالت شمال إفریقیا جعلتھم یحتكون بصفة مستمرة مع 

فرغم طابع الحیطة . مما غذى أواصر التواصل الثقافي السیاسي والحضاري بین الطرفین. المغاربة

بین الجانبین، فإن المغاربة ظلوا یتأثرون بكل نواحي الحیاة العثمانیة من  والحذر الذي اتسمت بھ العالقات

 التأثيرات الحضرية العثمانية على المغرب
16خالل القرن     

  نور الدین أغوثان
في التاریخ  باحث طالب

  معاصرال
 - كلیة اآلداب ظھر المھراز

  فاس
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نظم سیاسیة وعسكریة وعادات وتقالید إلى درجة یجعلنا من الصعب التمییز بین ماھو مغربي قح وماھو 

  .عثماني خالص

دة إلى یومنا ومما یزید األمر أھمیة ھو أن تلك المؤثرات الحضاریة التي دخلت إلى المغرب مازالت سائ

  .ھذا مما یدل داللة واضحة على أصالة وعراقة العالقات العثمانیة المغربیة في ھذا المیدان

فماھي قنوات االتصال التي كانت تربط بین المغرب والعثمانیین؟ وماھي التأثیرات الحضاریة العثمانیة 

  التي دخلت على المغرب خالل القرن السادس عشر؟

  .ي العثمانيقنوات االتصال المغرب

لم یحل الوجود العثماني بإفریقیا الشمالیة دون انقطاع االتصال بین المغرب األقصى واإلیاالت العربیة بل 

فكانت عوامل . ازدادت قوتھ نتیجة لعوامل الجوار، وحدة الدین واحتضان العثمانیین لألماكن المقدسة

زعماء الصنائع الذین ساھموا في التعرف ربطت الحجاج وطالب العلم ورسل السالطین وحملة البضائع و

  .على ھذا اآلخر العثماني ونقل صورتھ الحضاریة إلى المغرب األقصى

فالتفرقة السیاسیة لم تعرقل االتصال المغربي العثماني نظرا العتیاد العالم اإلسالمي على درجة من 

  .واإلتجار والتبادل الفكري واألدبي المعیشة ونوعا من الحیاة ولونا من التفكیر تحتم على أفراده االتصال

 :السفارات الدبلوماسیة - 1

إن الصراع القوي حول حوض البحر األبیض المتوسط جعل الحاجة إلى ربط عالقات دبلوماسیة بین 

المغرب والدولة العثمانیة تصبح ضروریة، ولعل أھم السفارات الدبلوماسیة تلك التي قام بھا علي 

، وقد تزامنت ھذه السفارة "النفحة المسكیة في السفارة التركیة" سماھا ب والتي  1589التمجروتي سنة 

مع انعطاف الدولة السعدیة باتجاه النمو والقوة كدولة ذات وزن إقلیمي، سیاسیا وعسكریا بمنطقة شمال 

  .234إفریقیا

ا شاھده أو وتشكل ھذه الرحلة وثیقة ھامة تؤرخ لجوانب عدة من العالقات المغربیة التركیة، فھو یصف م

سمع بھ في المناطق التي كانت تحت أیدي األتراك، بل یصف بالد الترك نفسھا، وھو من خالل ذلك 

یحاول أن یقدم الخطاب الرسمي للدولة السعدیة اي أن السعدیین أحق بالخالفة من الممالیك األتراك، وھو 

عیة الثغور المحتلة، ولم یصف من خالل ذلك أیضا سفره البحري الطویل وأعمال القرصنة وكذا وض

  .یھمل الناحیة العلمیة فذكر بمختلف العالقات التي كانت قائمة بین المغاربة وعلماء المشرق اإلسالمي

وھكذا تزودنا رحلة التمجروتي عن جوانب مھمة من الحضارة العثمانیة في المیادین السیاسیة 

  ...واالجتماعیة والثقافیة والعمرانیة

                                                             
  .312، ص، 1981حسن إبراهيم شحاتة، أطوار العالقات المغربية العثمانية، اإلسكندرية،  - 234
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سیة یتحدث التمجروتي عن مالمح نظام الحكم العثماني، السلطان وعالقتھ برعیتھ، فمن الناحیة السیا

مؤسسة الصدر األعظم، مجالس الدیوان وحاشیة القصر، كما یطنب في الحدیث عن بنیة مكونات وأحوال 

مانیة المجتمع العثماني وما یعرفھ من تعایش األجناس واألقلیات، ویذكر كذلك الحیاة الدینیة بالدولة العث

كما یھتم بمعالم الحضارة والعمران بالمدن العثمانیة التي جال فیھا من . وقیمة العلم فیھا ومكانتھ بین أھلھا

  .235منازل مساجد وقصور

عموما لقد شكلت السفارات المغربیة إلى اإلمبراطوریة العثمانیة القناة األبرز في دعم التواصل السیاسي 

  ...ساسیا لھذا التالقح الحضاريوالحضاري بین الدولتین ورافدا أ

 :قوافل الحجیج - 2

لقد كان موسم الحج قبل كل شيء موسم دیني تشد إلیھ الرحال من كل حدب وصوب ألداء فریضة الحج 

وزیارة قبر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، كما أنھ كان موسم ثقافي إسالمي یجمع نخبة طیبة من العلماء، 

رشاد والحدیث وجلسات العلم واألدب یحضرھا كل من یرغب في حیث كانت تعقد حلقات الوعظ واإل

  ...التفقھ في دینھ وكل من یرید االستزادة ولقاء فطاحل العلماء

كما كان المرء یتمكن في ھذا الموسم من الحصول على أخبار الكثیر من البالد اإلسالمیة، ولھذا فإن 

نقلون ما شاھدوه من صور حضاریة بالمشرق إلى الحجاج المغاربة عندما یعودون إلى بالدھم غالبا ما ی

  ...وھذا ما یدعم التواصل الروحي والثقافي بین المغرب والدولة العثمانیة. بالدھم ومجتمعاتھم المحلیة

وقد كان السعدیون یھتمون بركب الحج المغربي ویوصون بھ ملوك الحرمین حیث كتب السلطان 

  .236مة یوصیھ بركب توجھ إلى الحجازالمنصور السعدي ألمیر مكة حسن بن أبي ن

وكان الحجاج غالبا ما یقتنون أثناء مرورھم ببالد المشرق أشیاء جدیدة بالنسبة لھم مثل المالبس واألواني 

  .237والمواد النفیسة

 :البعثات العلمیة - 3

ھا یحجون لقد شكل المشرق العربي في العصر العثماني بالنسبة للمغاربة قبلتھم الثقافیة والعلمیة التي إلی

والمتتبع لسلسلة علماء المغاربة التي ترد . لیدرسوا في المراكز العلمیة المنتشرة ھناك بمصر والحجاز

                                                             
، نموذج التمجروتي، التاريخ العربي، 16لإلمبراطورية العثمانية خالل القرن  مصطفى الغاشي، صورة مغربية - 235
  .223 -205، صص 1988، ربيع 6عدد 
  .36، ص،1953، من حديث الركب المغربي، معهد موالي الحسن، مطبعة المخزن، تطوان محمد المنوني - 236
، 1986روجي لوتونو، فاس قبل الحماية، ترجمة محمد حجي، محمد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت  - 237

  .719، ص، 2الجزء 



 

2016 مجلة لیكسوس العدد السابع ـ نونبر      80 
 

 

تراجمھم في كتب التراجم الخاصة بالعصر العثماني الذین حلوا بالمشرق یتضح العطاء العلمي الذي 

  .238واإلفتاء قدموه ھؤالء للحیاة الثقافیة في مختلف المجاالت من مجاالت التدریس

وقد كان للمغاربة رواقھم بالجامع األزھر الذي یعد من أقدم األروقة وأكثرھا نشاطا كما كان أكثرھا ثراء 

نظرا لكثرة األوقاف التي كان ریعھا علیھ من جانب التجار المغاربة المقیمین بمصر، وقد كثر إنتاج 

ء المغاربة یقتصر فقط على مصر بل تعداه ھؤالء وتنوع وشمل جمیع الفنون والعلوم، ولم یكن نشاط ھؤال

  .239إلى الحجاز والشام حیث یعلمون وینشرون ثقافة العروبة واإلسالم ویقومون بدور رسل الثقافة والتعلیم

 :التجار - 4

لقد كان من السمات األساسیة للحكم العثماني عدم فرض أیة قیود على حركة السكان وممارسة نشاطاتھم 

  .وبدأت تبرز العدید من األسر التجاریة المغربیة على الساحة اإلقتصادیة بالمشرقاالقتصادیة المختلفة، 

وقد اشتغل المغاربة بالتجارة في جمیع أنواع السلع التي تشكل عصب االقتصاد في ذلك العصر، كما 

 ازدھرت التجارة الموسمیة المرتبطة بفترة الحج، حیث كان التجار وبعض الحجاج یحملون معھم البضائع

والسلع المغربیة التي یكون علیھا إقبال في البالد التي یمرون بھا ویجلبون في إیابھم السلع المتنوعة التي 

  ...تزخر بھا أسواق الشرق

وكان التجار یستغلون فرصة خروج ركب الحاج المغربي لیجھزوا جمالھم ودوابھم ولیرفقوا ھذا الركب 

  .240في الطریق

  .ني على بالد المغرب األقصىمظاھر التأثیر الحضاري العثما

بلغ العثمانیون أوج مجدھم السیاسي خالل القرن السادس عشر، وقد تطورت بذلك مظاھر حضاراتھم، 

وكانت القسطنطینیة من أھم عواصم العالم مجدا وحضارة، وعندما زار أحمد المنصور الجزائر العثمانیة 

ى الكثیر من نواحي اإلدارة والحضارة عند كالجئ سیاسي زمن حكم ابن أخیھ محمد المتوكل تعرف عل

  .األتراك، وسعى بعد تولیھ الحكم إلى إدخال عدد كبیر منھا إلى المغرب

 :التأثیرات السیاسیة - 1

وقد قسم بالده إلى إیاالت كما . اقتبس أحمد المنصور السعدي التنظیمات السیاسیة واإلداریة من العثمانیین

س كل منھا والي إیالة یلقب بباشا، وھذا النظام مطابق للنظام الملكي في الدولة العثمانیة، وعین على رأ

العثماني، غیر أن أھم تجدید سیاسي أدخلھ أحمد المنصور الذھبي ھو إحداث مجلس استشاري لھ تنظیمات 

                                                             
عصر الحديث، المجلة التاريخية عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، دور المغاربة في تاريخ مصر في ال - 238

  .65، تونس، ص،1978، يناير 11-10المغربية، عدد 
  .66نفسه، ص، - 239
حسن الصادقي، الوجود المغربي في المشرق من خالل تراجم أعالم مكناس في مصادر مشرقية، أعمال ندوة  - 240

  .219، ص، 1988الحاضرة اإلسماعيلية، كلية اآلداب مكناس 
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معینة واختصاصات محددة، سماه الدیوان اقتباسا من مجلس الدیوان العثماني، وإذا كانت المھمة األساسیة 

یوان العثماني تتمثل في مراقبة نشاط الباشا وتزوید الباب العالي بكل المعلومات الضروریة عن سیر للد

  .241األمور في اإلیاالت، فإن اختصاصات الدیوان السعدي ال تختلف عن ذلك كثیرا

وذھب السعدیون في االقتباس عن األنظمة التركیة إلى درجة أنھم جردوا كاألتراك القضاة من كثیر من 

  .اختصاصاتھم وحولوھا إلى العمال والباشوات والقواد أي إلى والة األقالیم والمدن والمراكز القرویة

ومن التقالید الرسمیة التي اقتبسھا سالطین الدولة السعدیة عن االمبراطوریة العثمانیة، وفي إطار عالقة 

یرسل أیة رسالة أو یختم وثیقة یضع  السلطان بأفراد مجتمعھ أو مع الدول األجنبیة نجد أنھ عندما یرید أن

توقیعھ وعالمة ممیزة وھي عبارة عن خطوط معقدة ذات شكل زخرفي تسمى الطغراء مقتبسة عن 

وھذه العالمة لم یستعملھا سالطین .242األتراك وذلك منعا للتزویر وإلضفاء الشرعیة عن الوثائق الرسمیة

یا حیث كانت تختم األوراق الرسمیة بطغراء السلطان الدولة المغربیة من قبل، ونجد ھذه العالمة في ترك

، الذي كان یعقد تحت إشراف الصدر األعظم ویحضره أعضاء آخرون مثل 243وذلك في مجالس الدیوان

  .رئیس الكتاب ومساعدوه

كما تتجلى التأثیرات السیاسیة العثمانیة في طریقة الموكب السلطاني الذي ینظم سواء أثناء خروج أحمد 

السعدي في العیدین للمصلى أو إلى حركة، بحیث یجعل من العجم مرافقوه أثناء تجواالتھ  المنصور

وخالل تنقالتھ وفي حفالتھ والمواسم واالستقباالت إذ كانت تسبقھ فرقة البیاك والسالق، وھو یسیر راكبا 

عمل المظلة ولھا و تذكر المصادر أن عبد الملك أول من است. تظللھ مظلة یحملھا إثنان من الحرس الخاص

، وخلف السلطان تقرع الطبول 244داللة خاصة إذ ترمز إلى السیادة، ویظھر أن ذلك منقول عن األتراك

والمزامیر التي یسمع صوتھا من بعید، وتم اقتباس نوع جدید من المزامیر تسمى الطرنبطار یتولى النفخ 

  .245فیھا قوم من العجم

 :التأثیرات العسكریة - 2

إلى الزیادة في تثبیت ركائز الدولة  16عنصر التركي إلى الجیش المغربي في القرن لقد أدى انضمام ال

الحدیثة وتقویة كیانھا أمام األطماع األجنبیة خاصة المسیحیة المتمثلة في كل من إسبانیا والبرتغال، حیث 

ة والمدافع، أسھم األتراك في تحریر الثغور بوضعھم للخطط العسكریة وإمداد السعدیین باآلالت الحربی

                                                             
، 1987، دار الرشاد الحديثة، الدارالبيضاء 1، السياسو والمجتمع في العصر السعدي، الطبعة إبراهيم حركات - 241
  .230ص 

242 - Jean Brignon et autres , Histoire du Maroc,Hatier,Casablanca 1967, p 212. 
 .104 ، ص1991علي التمجروتي، النفحة المسكية في السفارة التركية، تحقيق حسن السائح، الرباط  - 243
  .328، ص 1993، دار المسير، بيروت 3ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، الطبعة  - 244
  .203، ص 1972عبد العزيز الفشتالي، مناهل الصفا في ذكر موالينا الشرفا، تحقيق عبد الكريم كريم، الرباط  - 245
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مما أدى إلى جالء البرتغال عن قاعدتي أسفي وأزمور، ھذا مع اإلشارة إلى دور العنصر التركي في 

، حیث تذھب بعض المراجع التركیة 1578معركة واد المخازن التي جرت بین المغاربة والبرتغال سنة 

دتھم تصدى لھم الرایس سنان وأثناء عو: " أن الحرب كانت تركیة برتغالیة، إذ یقول عزیز سامح التیر

وأغرق قسما من سفنھم في البحر، فأسر منھم خمسامئة شخص، وبعد انتھاء الصدام صمم على إخراج 

  .246"سفینتین وتمكن من سحبھما معھ

وعلى إثر ھذا االنتصار بعث المنصور السعدي إلى السلطان العثماني سفیرا یعلن تبعیتھ لھ، وقد زود 

أحمد المنصور بفرمان سلطاني یخول ألحمد المنصور الحكم في عائلتھ جیل بعد  السلطان العثماني سفیر

  .247جیل

وبعد إعالن أحمد المنصور تبعیتھ إلى السلطان العثماني سارع إلى بناء جیشھ على الطریقة العثمانیة، 

ة، فنجبت فقد اصطفى من العجم موالي أنبتتھم نعمتھ وربتھم تربی:" وفي ھذا یقول عبد العزیز الفشتالي

  .248"طوائف عدیدة لیس منھم فتى أضخم حاال وأعظم شأنا وجالال

أي أن المنصور قد عمد إلى تربیة الجیش على غرار ما كان عند األتراك وكون منھم فرق عسكریة 

نظامیة اتخذھا من األتراك واألندلسیین والعلوج والسودانیین، وكان ھؤالء یلقبون بألقاب غریبة مستمدة 

  :نكشاریة العثمانیةمن جیش اال

 من بین األلقاب العسكریة التركیة التي استعملت داخل الجیش المغربي نجد :األلقاب العسكریة: 

  .یقفون لحراسة القبة والفسطاط الملكیین: البیاك

  .یقفون خلف البیاك: السالق

  .یتولون مناولة طعام السلطان والغسل والمسح:الشنسریة

  .ار القصرحراس األبواب وأسو: القبجیة

  .طائفة تتولى ضبط الجیوش عند المصاف وتبلیغ التعلیمات الملكیة:الشواش

  .جنود أھل الخیل: البكباشات

  .249صاحب السالح الناري: قائد النار

 استخدم السعدیون بعض المصطلحات العسكریة التركیة ومنھا: المصطلحات العسكریة: 

  .ب ضباشي وھو تحریف لألصل التركيوتعني ضابط، وبمراكش یوجد حي بإسم در: األدباشي

  .قبطان: بلكباشي

                                                             
  .257، ص 1989ة، ترجمة محمود علي عمر، بيروت عزيز سامح التير، األتراك العثمانيون بإفريقيا الشمالي - 246
  .262نفسه، ص  - 247
  .45عبد العزيز الفشتالي، مناهل الصفا في ذكر موالينا الشرفا، مصدر سابق، ص  - 248
  .202نفسه، ص  - 249



 

2016 مجلة لیكسوس العدد السابع ـ نونبر      83 
 

 

  .وبالمغرب عائلة تحمل إسم بلكاھیة): عقید(كاھیة

  .ھو من ینفذ أوامر السلطان ویستعمل اللفظ اآلن بمعنى عون: الشاوش

  .ضابط مدفعیة: طبجي

ذا اللقب على أطلق بالمغرب على والي المدینة وأحینا على والي مركز قروي كبیر، وأطلق كذلك ھ: باشا

  .قادة عسكریین في المغرب السعدي، كجودر باشا ومحمود باشا قائدي حملة السودان الغربي

وھي مقتبسة عن األتراك تعني عندھم الحملة أو الغزوة،  250وفي المصادر المغربیة نجد كلمة المحلة

الفابورات ویستعمل ومعناه عند المغاربة الحامیة أو المعسكر أو فریق من الجیش، إضافة إلى مصطلح 

، وكانت 251ھذا اللقب في المیدان البحري ویطلق على السفن أو البواخر وقبطانھا ومعناه رایس البحر

السفن تحمل أوصافا بحسب أغراضھا منھا ما ھو عربي وما ھو تركي، كالشواني والفركاطة والشطیة 

  .252والبطاشیة والغالطة

 عمد عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور إلى  إلبراز مظاھر القوة والعظمة: الزي العسكري

األخذ عن األتراك الزي العسكري، ویتكون أساسا من كسوة المحصور التركیة المزخرفة ذات السروال 

 .253الفضفاض والصدریة المزركشة

وكان ھذا الزي الذي اقتبسھ أحمد المنصور یبعث على القوة والرعب وقد أصبح شائعا بالمغرب منذ ذلك 

  .ذلك أن الحرس الملكي الحالي یستعمل نفس الزي الذي عرفھ عھد المنصور العصر،

 لتحصین البالد ضد الھجمات األجنبیة وتقویة ھیاكلھا، عمل سالطین الدولة السعدیة إلى : األسلحة

إدخال األسلحة الناریة نقال عن األتراك، وتمثلت في المدافع التي كان أفرادھا من العجم على اعتبار أنھم 

ولكن فیما بعد أصبح . 254كثر درایة بھذه األسلحة، مما جعل المعتصم یقربھم منھ ویزیدھم في األعطیاتأ

أصحاب السالح الناري إضافة إلى العنصر التركي یتألفون من سكان القبائل المحلیة كقبائل سوس وقبائل 

 .255شراكة

                                                             
نشر، ، دار تينمل للطباعة وال1مجهول، تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية، تحقيق عبد الرحيم بن حادة، الطبعة  - 250

  .51، ص 1994مراكش 
  .36، ص 1968، دار النشر المعرفة، الرباط 5عبد الحق المريني، الجيش المغربي عبر التاريخ، الطبعة  - 251
  .244عبد العزيز الفشتالي، مناهل الصفا في ذكر موالينا الشرفا، مصدر سابق، ص  - 252
، ص 1976، دار المغرب للتأليف، الرباط 1 محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين،الجزء - 253
53.  

  .45عبد العزيز الفشتالي، مناهل الصفا في ذكر موالينا الشرفا، مصدر سابق، ص - 254
  .203نفسه، ص  - 255
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:" الغربي، إذ یقول الفشتالي واستعمل السالح الناري في الفتوحات المغربیة خاصة باتجاه السودان

  .256"وأرعبت رعود النار من كل جھة فأرسلوا علیھا شآبیب الرصاص، وأطبق علیھا لیل دیجوجي

 ومن التقالید التركیة التي تبناھا السعدیون االھتمام بتشیید األبراج الستخدام المدافع : بناء األبراج

براج التي تأثرت بالھندسة التركیة نذكر برج النور وتحصین البالد وتقویة قواعدھا العسكریة، ومن بین األ

ھذا الحصن یحتوي على أبراج في  1588الذي بني على شكل نجمة رباعیة ولھ نظیر بالعرائش بني سنة 

 .257أركانھ وھي ذات زوایا حادة من الخارج تتجھ في الداخل نحو االستدارة

  :التأثیرات االجتماعیة

ن كل العناصر التي سكنت البالد دخلت بعادات وتقالید منھا المستحسن یالحظ المتتبع لتاریخ المغرب أ

ومنھا المستھجن، فاألتراك لم یقتصر تأثیرھم على المجتمع المغربي من الناحیة العسكریة فقط بل تعداه 

  .إلى الناحیة االجتماعیة، حیث اقتبس عنھم المغاربة عدد من العادات والتقالید واالحتفاالت الشعبیة

 :جتمع والتقالیدالم - 1

من بین كل المؤثرات الرسمیة والشعبیة التركیة التي انتقلت إلى : اقتباس الشموع المزخرفة  - أ

 .258المغرب بطریقة رسمیة نجد االحتفال بالمولد النبوي بالشموع المزخرفة

ت زفاف وحضر وق.... حتى إذا كان لیلة عید المولد النبوي الكریم :" ویصف الفشتالي ھذا االحتفال بقولھ

وانتظم عالم من ... العذارى من ریاض الشموع إلى األبواب العلیة الشریفة وحضرت اآللة الملوكیة

النظارة بحافي الطریق وبرزت جذوع الشموع كالعذارى وارتفعت أصوات اآللة وقرعت الطبول، وضج 

  .259..."الناس بالتھلیل والتكبیر والصالة على النبي الكریم

لت مدینة سال محتفظة بھذا االمتیاز، وتساھم في عرض الشموع عائلة سیدي عبد اهللا وإلى یومنا ھذا الزا

  .بن حسون وترتدي نفس الزي العسكري الذي كان یرتدیھ ضباط المدفعیة في العھد السعدي

 :الزرابي والزي التركیین  - ب

ذلك تم والدة تتضارب المصادر حول كیفیة انتقال صناعة الزرابي إلى المغرب، فبعضھا تشیر على أن 

منصور مسعودة الوسكیتیة، والبعض اآلخر تشیر على أن والدة عبد الملك سحبانة الرحبانیة ھي التي 

نقلت ھذا الفن إلى المغرب، والراجح أن والدة المنصور ھي التي أدخلت ھذه الصناعة بعد عودتھا من 

  .260القسطنطینیة إلى المغرب وبدأ صنعھا على ید النساء

                                                             
  .76نفسه، ص  - 256
  .205، دار الرشاد الحديثة، الدارالبيضاء، ص 1، الطبعة 2إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ،الجزء  - 257
  .305سه، ص نف - 258
  .237عبد العزيز الفشتالي، مناهل الصفا في ذكر موالينا الشرفا، مصدر سابق، ص - 259
  .272، مرجع سابق، ص 2إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ،الجزء  - 260
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تراش الدور المغربیة بالزرابي التركیة تتحدث المصادر عن تزیین البیوت بالحائطیات إضافة إلى اف

  .261المطرزة بالذھب والحریر، ویبدو أن المنصور قد زین جدران قصر البدیع بھذه الحائطیات المطرزة

المدني  ولم یقتصر التأثیر التركي على صنع الزرابي والحائطیات بل تعداه إلى انتقال الزي التركي سواء

أو العسكري الذي دخل مع عبد اهللا المعتصم عندما عاد من القسطنطینیة ، ویتمثل ھذا الزي في كسوة 

الجبدور الذي یلبس حالیا من طرف النساء والرجال، یختلف شیئا ما في طریقة الخیاطة والتطریز، وقد 

  .262وددخلت كسوة الجبدور ضمن الزي العسكري السعدي بحیث لبسھ البحارة والجن

ثم نجد الطربوش ذو اللون األحمر الداكن، إذ كان الضباط في تركیا یضعونھ على رؤوسھم مع الزي 

العسكري، وقد دخل إلى المغرب عن طریق أتراك الجزائر وعن طریق المغاربة الذین ذھبوا إلى 

میصین داخلي أكثر من ذلك نجد الزي الذي یرتدیھ األطفال عند ختانھم، والذي یتكون من ق. إسطانبول

  .263واآلخر خارجي، غیر مغربي األصل انتقل عن طریق المغاربة الذین حلوا باألستانة

ومن العادات التركیة المستھجنة التي تركت آثارھا العمیق في المجتمع : تقدیم الھدایا للموظفین -ج

ة أسرع، أو عن طریق المغربي إلى یومنا ھذا، تقدیم الھدایا للموظفین وذلك لتسھیل خدمات العموم بطریق

، وتعتبر رشوة تختلف فقط في المصطلح، ویعطى البقشیش أو الحلوان 264تقدیم ما یسمى عندھم بالبقشیش

في كل خطوة وعند قضاء أي حاجة، وقد ألف موظفو اإلدارة ھذه العادة السیئة وذلك باستغاللھم لنفوذھم، 

  .والتجار وبتقدیم الھدایا لھم إذ كانوا ال یخفون جشعھم وال تورعھم عن مطالبة القناصل

: دخلت عدد من الكلمات التركیة إلى اللھجة المغربیة بسبب عدة عوامل: استعمال األلفاظ التركیة -د

مجاورة المغرب ألتراك الجزائر طیلة عدة قرون، كما أن األمتین المغربیة والعثمانیة كانتا في نفس 

ابعة بین أراضي الطرفین والعالقات الدبلوماسیة الدائرة الحضاریة، وأیضا بسبب الھجرات المتت

  .واالقتصادیة

كلمة، وفي بعض  200إلى  180وقد بلغ عدد الكلمات التركیة التي أدخلت إلى اللھجة المغربیة ما بین 

الموسیقى، السكن، : المناطق تستعمل الكلمات التركیة أكثر من أي كلمات أخرى وذلك في مختلف المیادین

                                                             
الناصري، االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار  - 261

  .103، ص 5، الجزء 1955دارالبيضاء الكتاب، ال
  .53، مرجع سابق، ص 1محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين،الجزء  - 262
  .261عزيز سامح التير، األتراك العثمانيون بإفريقيا الشمالية، مرجع سابق، ص  - 263
  .51حادة، مصدر سابق، ص مجهول، تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية، تحقيق عبد الرحيم بن  - - 264
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، بوغاز، )غریبة(، باشا، برانیة)األخ(الخوانجي: نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر. ریةاألمور العسك

  ....265خنجر، طباشیر، سبسي

لم یقتصر التأثیر التركي في أوساط المجتمع المغربي على االحتفاالت والعادات : وسائل الترفیھ - ه

لم تكن معروفة من قبل، بحیث أقبل علیھا االجتماعیة، بل تعداه إلى انتقال بعض وسائل الترفیھ والتي 

  :الناس بكثرة والزالت مستمرة إلى یومنا ھذا

 السبسي(أوال اقتباس الغلیون:( 

من التقالید التي تركت أثرھا في الحیاة االجتماعیة إلى الیوم نجد انتقال الغلیون الذي یدعى بالسبسي، وقد 

، ھذه العشبة تذكر 266مادة التبغ أو الحشیش بالمغرب اعتبر السبسي أو الغلیون الوسیلة الوحیدة لتدخین

  .المصادر أنھا دخلت عن طریق السودان الغربي وتكاثرت زراعتھا بالمغرب

 اقتباس المقاھي البلدیة: ثانیا: 

تجلى أثر التدخل العثماني في ظھور المقاھي البلدیة وعن الطریقة التركیة أول مرة بالمغرب، التي 

  .ا تلتقي فیھ طبقات الشعباعتبرت متنفسا ترفیھی

وقد فتحت ھذه المقاھي أبوابھا ألول مرة بالرباط في أوائل القرن الحادي عشر الھجري على ید أندلسیین 

وربما باألسبقیة على ید بعض األتراك، وبھذه المقاھي یلعب القمار ویحمل مالكھا لفظ القھواجي وھي 

  .في بعض المقاھي إلى یومنا ھذا، وھذا اللفظ مازال متداوال 267لفظة تركیة األصل

 :مظاھر التأثیر العمراني

لم یقف التأثیر العثماني عند الناحیة االجتماعیة، فالفن المعماري قد تأثر في العھد السعدي بمؤثرات 

  موریسكیة وأخرى عثمانیة، فأین تتجلى مظاھر التأثیر التركي؟

ركي نجد ضریح السعدیین الذي یقع داخل من بین أھم األضرحة التي شملھا التأثیر الت :األضرحة - 1

قصبة مراكش، وھو من أجمل اآلثار التاریخیة بالبالد، ویمثل ھذا الضریح من حیث ھندستھ وفنھ تطویرا 

 .268للفن التركي، ویتجلى ھذا التأثیر في األعمدة الرخامیة المتقاربة كأنھا باقة، وكذا في الزلیج المموه

                                                             
265 - Matin Akar, Les mots turcs dans la dialecte arabe du Maroc in «  le Maghreb à 
l’époque Ottomane ».pub.FLSH Rabat, série Colloques et Séminaires n° 41, Najah El 
Jadida, Casablanca 1995, p 36. 

، 1987، دار الرشاد الحديثة، الدارالبيضاء 1العصر السعدي، الطبعة إبراهيم حركات، السياسة والمجتمع في  -266
  .265ص، 
  .313نفسه، ص  - 267
  .313نفسه، ص  - 268
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من المساجد والجوامع في المغرب ممیزات الفن الدیني  برزت في عدد: المساجد والجوامع - 2

التركي المتمثل في القباب المثمنة األضالع، التي تغطي المصلیات وتحیط بھا على الجھات األربع أروقة 

سقوفھا على شكل قباب صغیرة، وتوجد نماذج من ھذه المنارات المثمنة األضالع في أصیال ووزان 

 .269)فاءجامع الشر(والشاون والرباط

تقلیدا للعثمانیین اھتم السعدیون بتشیید األبراج الستخدام المدافع، ومن جملة ھذه : األبراج - 3

الحصون، یوجد حصن تازة الذي بناه أحمد المنصور السعدي وذلك استجابة للحوافز العسكریة القاضیة 

لحصن على المدینة بتزوید ممر تازة الواصل بین الشرق والغرب باألجھزة الدفاعیة، وتطل من ھذا ا

ثالثة عشر غرفة للرمایة، كما أضاف السعدیون أجھزة قویة إلى المعاقل والحصون البرتغالیة المحررة 

 .270كأسفي وأزمور والجدیدة

  :خـــــــــــــــاتـــــمة

مما الشك فیھ أن التدخل العثماني بشمال إفریقیا قد ساھم مساھمة فعالة في انتقال مؤثرات الحضارة 

مانیة إلى المغرب، وقد كانت لھذه المعطیات الحضاریة أثر على مجرى الحیاة الیومیة والعادات العث

  .والتقالید بالمغرب

ومما ساھم في ھذا التبادل الحضاري انتماء البلدین إلى منظومة الدائرة اإلسالمیة المتمثلة في المذھب 

  .السني وكذلك وحدة المصیر والھدف

حضاریة العثمانیة إلى المغرب نتیجة عامل الجوار واالحتكاك المباشر بین وقد انتقلت المؤثرات ال

  .الطرفین وكذلك نتیجة لتوطید العالقات الدیبلوماسیة واالقتصادیة

م، فلم یجد المغاربة أدنى حرج في 16ونظرا ألن االمبراطوریة العثمانیة عرفت أزھى فتراتھا في القرن 

ة لمواكبة متطلبات العصر، لكونھم كانوا في موقع ضعف على األخذ ببعض معطیات الحضارة التركی

جمیع المستویات السیاسیة، االقتصادیة واالجتماعیة، لھذا نجد غیاب شبھ تام لتأثیرات الحضارة المغربیة 

 . في نظیرتھا العثمانیة

  

  

  

                                                             
  .147نفسه، ص  - 269
  .44عبد الحق المريني، الجيش المغربي عبر التاريخ، مرجع سابق، ص - 270
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ھا الباحثون أثناء محاوالتھم كتابة تاریخ تعتبر النقوش الصخریة من أھم الوثائق األثریة التي اعتمد       

الحضارة المغربیة القدیمة ، ألن كل ما نقشھ اإلنسان القدیم على اللوحات الصخریة ، لیس إال انعكاسا 

و ھكذا ینطلق الباحثون من ھذه النقوش الصخریة مستعینین . لمحیطھ البیئي و واقعھ المعیشي و فكره 

محاوالتھم تأویل دالالتھا متوخین   من   ذلك إعادة تشكیل   مختلف    بباقي المعطیات التاریخیة ، في

  . 271التي أنتجتھا ) البیئیة و الحضاریة ( الظروف   

وتعود أولى األبحاث التي اھتمت بدراسة النقوش الصخریة المغربیة إلى الفترة االستعماریة ، شأنھا      

و قد . نقوش شمال إفریقیا و الصحراء في الجنوب  في ذلك شأن األبحاث التي    توخت   دراسة باقي

                                                             
271 .Malhomme(J), Les armes gravées du grand atlas , in congrès préhistoriques de France 
XIV session , 1953 p 395. 

 

 امبارك أیت عمر
في سلك  طالب باحث

 الدكتوراه
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  :رية بدرعة العليا النقوش الصخ
 الواقع ورد االعتبار 
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طغى على ھذه األبحاث األولیة في البدایة وصف المواقع و إعطاء بعض اإلحصائیات لنقوشھا ، و أنجز 

 272.الكثیر من ھذه األبحاث على ید ھواة عسكریین أو باحثین غیر متخصصین

  .تعریف النقوش الصخریة و أھم مواقعھا بالمغرب  - 1

 :یف النقوش الصخریة و تقنیاتھ تعر -2- 1

... یطلق مصطلح النقوش الصخریة على صور اإلنسان و الحیوانات و األدوات و الرموز و الكتابات      

و غیر الرسوم الصخریة ، و الفرق . التي نقشھا اإلنسان القدیم على صخور الجبال و الھضاب و غیرھا 

اتھا أصباغ طبیعیة ، بینما تستعمل األدوات الحادة للنقش بینھما أن ھذه األخیرة یستعمل في إنجاز لوح

  273.على الصخر

الرسم الصخري و النقش الصخري ، فبالنسبة للنوع األول یتم : نمیز في الفن الصخري بین نوعین     

إنجاز الصور فیھ باستعمال ألوان مختلفة على الصخر خاصة على جدران المغارات  و المخابئ التي 

كثر أمانا من الضیاع ألن رسمھا في الھواء الطلق سیجعل أصباغھا تنمحي على مر الزمان ، تكون فیھا أ

و بالنسبة إلقلیم طاطا یوجد موقع واحد معروف إلى حد اآلن و ھو . 274و ھذه الرسوم قلیلة في المغرب

وفي ) . ثالم  tasili najrتاسیلي ناجر( إال أنھا جد منتشرة في الصحراء الجزائریة . 275خاوي الكتبان 

فالفن الجداري الكاتنبري الفرنسي مثال . أوربا فھذه الرسوم قدیمة جدا بالمقارنة مع مثیالتھا بشمال إفریقیا 

و نجد في المناطق الجنوبیة من : " و في ھذا الصدد یقول كامیل أرامبو . سنة  40000مؤرخ بحوالي 

نمت بشكل خاص في المناطق التلیة و في  اسبانیا ھذا النوع من الرسوم و النقوش الصخریة ، لكنھا

الصحراء الكبرى عامة ، و على الرغم من أنھا لم تبلغ درجة الكمال التي بلغتھا في أوربا فإنھا  مناطق

" تابعت في تطورھا المراحل ذاتھا متنقلة تدریجیا من الواقعیة البدائیة إلى البساطة المتزایدة في الخطوط 
276 ,  

                                                             
272 -.Maury(R), Une route préhistorique à travers le Sahara occidental , in B.I.F.A.N.1947.p 
341. 
273  - Malhomme(J) ,Corpus des gravures rupestres du grand atlas , P.S.A.M.n13 , Rabat , 1989 
, l’homme à l’inscription des AZIBES NIKKIS yagour ( Notes et Documents ) in B.A.M. 
Tome IV , 1960 , p 417.  

و إفران باالطلس المتوسط و تولكین باالطلس الكبیر  دون أن یذكر ) سیدي سلیمان (و كھف البارود ) شمال المغرب( ھذه الرسوم حسب سوفاي  موجودة في مغارة سنار  -  274

  .ة االوسطخاوي الكتبان في درع
275 -.La Fanachère(CR) , Recherche de préhistoire dans la région Bani-Draa , BSPM n 7-8 .casa .1954 . p 132 

  .31كمیل أرامبو ، نشأة البشریة ، ترجمة خلیل الجر ، سلسلة ماذا أعرف ؟ بدون تاریخ النشر و مكانھ ص  276-
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فھو بكل بساطة الفن الذي أنجزت فیھ الصورة على الصخر باستعمال أداة حادة  أما النقش الصخري    
و ھذه النقوش الصخریة توجد غالبا في الھواء الطلق  لكونھا أكثر صمودا أمام تغیرات المناخ ، و ,  277

فإن معظم الباحثین یرجعونھا إلى   -كما أشرنا في الفصل األول –فیما یخص نشأة النقش الصخري 

ر الحجري الحدیث فقط في شمال إفریقیا رغم أن البعض یرى أن ھذه النشأة تعود إلى العصر العص

  .الحجري القدیم  األعلى 

  :أما تقنیات النقش و طرقھ فھي كثیرة ، و المعروف منھا في المغرب ھي      

  :    l’incisionالحز  –أ    

وذلك  باستعمال ،    V"أو ":  T "على شكل یتم فیھ شق الخطوط التي تشكل الصورة وھي عملیة       

و ھذه التقنیة قدیمة وھي قلیلة في منطقة درعة حیث إن النقوش الجمیلة ذات األسلوب  Burinاإلزمیل 

  278 "تكون نادرة "  T"أوV شكل الذي یتمیز بخطوط واضحة دقیقة و عمیقة على naturaliste الطبیعي

  :le polissage :الصقل  -ب     

الصخر ، وھكذا یظھر الشكل بارزا أو و ھو جعل الشكل أملسا بعد تحدید أبعاده بخطوط على            

و یستعمل . غائرا على الصخر بعد أن یتم صقل أبعاد ھذا الشكل و قد یكون الخط عمیقا أو خفیف العمق 

  .279في ھذه التقنیة أدوت حجریة أو معدنیة و أحیانا عظمیة أو عیدان صلبة

  :   le piquetage: قر الن - ج   

نقط منتظمة و متفرقة ،  یرسم الشكل المرغوب نقشھ بخطوط  دقیقة و بعد ذلك یأتي النقر على شكل     

وقد یكون النقر أحیانا .  Bifaceأو ذو الوجھین  le piquetالوتد : و یستعمل في النقر. خفیفة أو عمیقة

وفي الحالة األخیرة فھو یشوه األصل فال . خشنا ممزوجا بالصقل حیث  یكون الرسم األول خفیفا أو 

اإلشكال المنقوشة بل أیضا في  غیر أن النقر ال یستعمل فقط في إبراز حدود. نعرف ھل ھو صقل أم نقر 

  .les robes 280  حالة نقش الحیوانات یستعمل إلبراز ریشھا و كساءھا

  

  

  

                                                             
277 -.Searight (S) « gravures rupestres de haut atlas »ministre du tourisme.,casa .1992.p 14. 

278 -.du puigaudeau(O) et S(M) , nouvelles gravures rupestres de l’oued Tamanart(sud 
marocain) , BIFAN.T.XXVII.S.n 1-2.1965.p282 

 
عصر الروماني ، الدار البیضاء ، دراسات في تاریخ المغرب القدیم من عصر ما قبل التاریخ حتى ال د سلیمان أیوب ، 279-

  68، ص  1983
  68المرجع نفسھ،ص  280-
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   : percussion martelage ouالطرق   -ج

، وقد یمزج الطرق الخفیف بالحز على  281ال إزمیل أو قدوم لطرق خطوط غائرة الشكل و ذلك باستعم    

  " . V" شكل

  : obtenus au la guage: الخربشة  –د 

یتم رسم الشكل على اللوحة الصخریة ثم یتم إظھار ھذا الشكل بخربشة حوافھ بآلة حادة ثم یزال ما     

   .و ھذه التقنیة تسمى أیضا بالحك .  282حولھ 

و .ھذه إذن ھي أھم تقنیات النقش ، إال أن النوع األكثر انتشارا في منطقة  درعة  ھو الصقل و النقر     

  . 283" اللوحات ھي في الغالب مصقولة جنوبا و منقورة شمالھ:" عن ھذا یقول أندري سیمونو 

  .خریطة لمواقع النقوش الصخریة بالمغرب   – 1-2  

  :قع في الخریطة األتیة یمكن اإلشارة إلى ھاتھ الموا

                                                             
  , 69سلیمان  أیوب ، مرجع سابق  ص  281-
  المرجع نفسھ 282-

283- Simoneau(A)  ,  les chasseurs-pasteurs de draà-moyen et les problèmes de la 
néolithisation dans le sud marocain , R, G,M  ,n 16 , 1969  . p 99 
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  أماكن انتشار النقوش الصخریة بالمغرب  

  

  .المركز الوطني للنقوش الصخریة : المصدر 
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  أھم مواقع نقوش منطقة درعة العلیا- 1-3

  مواقع نقوش تامانارت.Tamanart 

ترابي للجماعة تقع محطة تامانارت في الجھة الغربیة إلقلیم طاطا ، وھي تدخل ضمن النفوذ ال      

  .المؤدیة إلى طاطا و أقا  12القرویة لتامانارت ، و تمر منھا الطریق الرئیسیة المعبدة رقم 

و ما یمیزھا من الناحیة الطبیعیة ھو طغیان المرتفعات الجبلیة التي یخترقھا وادي تامانارت اآلتي      

طول ضفافھ قامت قرى المحطة منذ  و على. من االطلس الصغیر  ، و الذي یقسم تامانارت إلى شطرین 

و ھذا الوادي ھو الذي یحتضن أیضا مواقع النقوش الصخریة على ضفافھ التي . أقدم العصور إلى الیوم 

تحتلھا سفوح جبل باني و التي وفرت للفنان صخورا جاھزة لتنفیذ أعمالھ الفنیة على سطوحھا ، بل نجد 

،   Ighir Ouilloulen النقوش مثل موقع إیغیر ویلولن بعض ھذه الصخور على شكل جدران جبلیة تزینھ

( إن البحث اآلن في تامانارت جد متقدم بثمانیة عشر محطة : " و عن ھذه المحطة یقول أندري سیمونو  

و لكنھ في إحصائھ ھذا أدرج ثالثة مواقع سأدرجھا أنا .  284"  1973مكتشفة إلى حدود ماي )  موقع 

، Tadroumt، تدرومت Terchtتیرشت : وھي  Icht , Fem Lhcenفم الحسن –ضمن محطة إیشت 

  .Tesfreouinو تصفروین 

، و نظرا لشساعة  285و واد تامانارت یضم أیضا مواقع مھمة في مجراه االعلى و باألخص موقع یوكاس 

  .  حوض تامانارت سأركز فقط على المجال الذي تشملھ نقوش جبال باني االوسط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
284  - Simoneau(A) , Documents rupestres du sud marocain , in B.C.S.P , v XII , 1975 .p 166. 
285 - Krug(L) , Notes sur Les gravures rupestres reconues dans la circonscription de Tafraout , 
, B.S.P.M.,1 – 2 semestre , 1939 .pp 21 – 22 . 
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  فم الحسن  –مواقع نقوش إیشتFem Lhcen –Icht . 
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تقع ھذه المحطة في الجھة الجنوبیة الغربیة إلقلیم طاطا ، و تدخل ضمن النفوذ الترابي للجماعة       

عبر و . الرابطة بین سیدي إفني و الریصاني  12الحضریة لفم الحسن ، و تقطعھا الطریق الرئیسیة رقم 

و على ضفافھ یوجد موقع تیرشت . ھذه المحطة أیضا یمر واد تامانارت الذي ینتھي إلى واد درعة 

Tirecht  و الذي لم تحدد كل منM . Sinones   وO . dupuigaudeau     موقعھ الجغرافي بدقة إذ

حین حددتاه في . 1941286في المقال الذي نشرتاه في سنة   " la montagne d'Icht "سمتاه جبل إیشت 

البد أوال أن نصحح ، معتذرتان ، التحدیدات الجغرافیة : " حیث أوردتا ما یلي   1953بدقة في مقال 

الخاطئة في  نقوشنا الصخریة ، تقع لیس على واد إیشت و لكن على ضفاف واد تامانارت و واد تاسیفت  

أما بالنسبة للمواقع . وش ھذا الموقع و قد اعتمدت على المقاالت الثالث لھاتین الباحثتین لجمع نق.  287"

  .االخرى فقد اعتمدت فیھا على ما نشره أندري سیمونو و مقال للباحث ھنري لوط 

 مواقع نقوش أقاAkka   

  

  

                                                             
كلم تقریبا  3جبل إیشت ما بین الضفة الیمنى لواد إیشت و الضفة الیسرى لواد تامانارت على بعد  حددت الباحثتان موقع 286

 .شمال قریتي إیشت و فم الحسن
287 -  du Puigaudeau(O) et S(M) , Gravures rupestres de l'Oued Tamanart ( sud marocain )  , 
B.I.F.A.N. T XV , 3  , 1953  p 1261 . 
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و تدخل . تقع  أقا ما بین تامانارت و فم الحسن في الجنوب الغربي و طاطا في الشمال الشرقي 

 Ait، أیت وابلي Tizounineتیزونین: ماعات القرویة المحیطة بھا ضمن النفوذ الترابي لبلدیة أقا و الج

Ouabli  في اتجاه طاطا  12، سیدي عبد اهللا بن امبارك ، و تقطعھا الطریق الرئیسیة رقم.  

و تنتشر في المحطة إلى جانب جبل باني نتوءات صخریة أخرى منتشرة شمال ھذا الجبل و جنوبھ ، و    

  .ترقھا أودیة مھمة كواد أقا  و واد أیت وابلي  و التي تصب في واد درعة تتخللھا سھول غرینیة تخ

و بالنسبة للنقوش الصخریة ، فإن المحطة تضم مجموعة من المواقع ،ضمنھا مواقع ثالث كان سیمونو    

و أسیف   Ntadkoustأیت وابلي ، أسیف نتادكوست: فیما مضى قد ضمھا إلى أراضي فم الحسن ، وھي 

إال أن المواقع التي استاثرت باھتمام الباحثین ھي الموجودة شمال باني أو ما . Youmkat 288یومكات

صورة  مع  التعلیق    15فقد خصص لھا سیمونو  في  فھرسھ  المذكور  آنفا  . یسمى بفایجة باني أقا 

و . 289و خصص خمس صور فقط   لبعض  المواقع االخرى من ھذه المحطة. خاصة  موقع  متكورین 

 - Oumو أم لعلك  Maardaلیھا من حیث االھمیة أیضا المواقع الموجودة جنوب شرق أقا كمعاردة ت

Laalk و شمالھا غرب المھداوي.  

و استعنت في دراسة  ھذه المواقع على ما نشره أساسا أندري سیمونو و أالن رودریك إضافة إلى        

A . Ruhlman    وR . La Fanechère  .ي ریغن أما موقع تیزكTizngui – righane   فقد عاینتھ

، وھي جزء  Tahouzat  290لكن  أندري سیمونو لم یشر إال إلى  صورة واحدة فقط تحت إسم تحوزات

  .من تیزكي ریغن 

  فــم زكـیـد –مواقع نقوش طــاطـــاFem Zguid  –Tata  

  

                                                             
288 -  Simoneau(A) , Catalogue …   , op .cit , p 40. 
289-  Ibid , pp 38 – 39. 
290-  Ibid , p 53. 
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و فم زكید باستثناء الجماعتین القرویتین تقع ھذه المحطة في النفوذ الترابي التابع  لدائرتي طاطا       

،  12و ھذه المحطة تقطعھا أیضا الطریق الرئیسیة رقم . إلسافن و تكموت التابعتان إقلیمیا لعمالة تزنیت  

و المحطة توجد في منخفض كبیر تمر منھ مجموعة من االودیة خاصة واد طاطا و واد المالح ، و التي 

نتشر داخلھا جبال صغیرة كجبل الفكوسات ، إضافة إلى نتوءات جبلیة و ت. تصب بدورھا في واد درعة 

  .أخرى 

، باإلضافة إلى  291أما النقوش الصخریة فكثیر منھا یوجد على سفوح ھذه الجبال قرب االودیة غالبا     

  .سفوح جبل باني الرئیسیة 

 .الصخریة  األخطار الطبیعیة و البشریة المھددة للنقوش - 2

بیر من األخطار التي تسبب الضرر للنقوش الصخریة وبالتالي تتسبب في خرابھا و تآكلھا ھناك عدد ك   

  :التدریجي، ویمكن إجمال تلك األخطار في األمور التالیة

  .ـــ األضرار التي تسببھا الطبیعة  2- 1

مجموعة من أشكال التدھور  –و بصفة دائمة  - تواجھ مواقع النقوش الصخریة بمنطقة درعة  

بیعي و ذلك ألنھا توجد معرضة للھواء الطلق ، و لتأثیرات التغیرات المناخیة ، و یمكن أن نجمل أھم الط

  :مظاھر ھذا التدھور فیما یلي 

 في مغرب ما قبل الصحراء و الصحراوي طقس جاف  –الیوم  –یسود   : تغیر درجات الحرارة

و الحرارة العلیا ) اللیل( لحرارة الدنیا و قلیل المطر ،  كما  أن  المناخ  یسجل فارقا كبیرا بین ا

: مثال ( ، و كل ھذا یؤثر على ثبات الصخرة خصوصا إذا كانت ذات بنیة سھلة التفتت ) النھار(

                                                             
291 -  Valleverdu(R.V)  , Nouvelles stations de gravures rupestres au sud Djbel Bani (  anti 
atlas , Maroc) , B.S.P. de L'Ariège , T XXXVI , 1981 , pp 117 – 118. 
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، و ھذه التغیرات تخلف انكسارات و شقوق تعتبر منفذا للمجاري المائیة و التي ) الحجر الرملي

  292.القشرة السطحیة للصخرةتساھم في اختفاء الرسومات الصخریة بفعل تآكل 

 یالحظ ھذا النوع من التدھور في الھضاب العلیا لألطلس حیث تسجل  : انصھار الجلید

. التساقطات الثلجیة الموسمیة و التي تنصھر و تسبب تحوالت مھمة في كتلة و مساحة الصخور

تكبر مع ) أي التصدعات(ھذه التحوالت تترجم بعد ذلك بسلسلة من التصدعات الدقیقة و التي 

  293.تكرار ظاھرة االنصھار 

 و التي ) الحرارة و انصھار الجلید ( ھو  نتیجة تزاوج الظاھرتین أعاله   : تقشر الصخور

تؤدیان إلى تشكل شقوق عدیدة على سطح الصخرة ، تزیدھا بعض النباتات التي تتفتق على 

محطة تامنارت و : مثال  (في األجواء الرطبة ) النباتات( الصخور شساعة ، و یكون تأثیرھا 

  ...) .معاردة 

 تساھم المجاري المائیة الدائمة أو المؤقتة الجریان في التدھور عن طریق التآكل  : مجاري الماء

و تسمح خطوط الرسوم الصخریة العریضة بمرور المیاه . البطيء و المستمر لسطح الصخور

لك الخطوط و بالتالي تكسر لسطح السطحیة و مع مرور الوقت ینتج عن ذلك توسع غیر عادي لت

في األطلس " فم زكید" لقد اختفت العدید من الصور الصخریة في موقع . الدعامة الصخریة 

  .ج و األمطار األولى لفصل الخریفالصغیر حیث تكثر المنابع الموسمیة بین فترة انصھار الثلو

 لصخریة في نقل حبات الرمل یتجلى التأثیر السلبي لھبوب الریاح على النقوش ا : قوة الریاح

كما أن تسرب حباب . التي تھاجم السطوح المائلة للصخور و تحدث تآكل للقشرة الصخریة 

  .الرمل عبر شقوق الصخور یساھم في تفكیك صفیحات كبیرة من الصخور

 یسجل ھذا النوع من التدھور في المواقع الصخریة الواقعة على أجراف  : سقوط األحجار

اك محطات عدیدة تدخل ضمن ھذا الصنف كأدرار متكورین بأقا  ، و كذلك في مرتفعة ، و ھن

أغلب المواقع الصخریة لواد تامنارت ، إن التآكل العام الذي تعرفھ سالسل األطلس الصغیر و 

باني تحت تأثیر التغیرات المناخیة  و األقدمیة الجیولوجیة تتحول مع مرور الزمن من جبال 

مستویة بفعل تساقط أحجارھا و التي تحمل معھا أثناء تساقطھا ألواح  ذات مرتفعات إلى جبال

یعتبر تساقط الصخور نتیجة ثقلھا و للدینامیة التكتونیة  سببا في تفتت و تقطع . صخریة منقوشة

                                                             
292 Nami mustafa et Skounti ahmed , Patrimoine rupestre et développement durable , colloque 
international, développement durable en Maghreb , rabat , 27-29 Avril 2000.p 50 
293Ibid .p 54.  
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الصخور المنقوشة بینما تحمي بعض الصخور األخرى المنقوشة و الموجودة في أسفل 

  .األجراف

 تأثیر العوامل المختلفة للحث و تؤدي في آخر المطاف إلى اختفاء  و ذلك تحت : تآكل السطح

  .تدریجي للرسومات الصخریة

 یجعل قراءتھ و تفسیره صعب المنال : التصدؤ الكلي للخط. 

 ال یمكن لإلنسان التنبؤ بحدوث الزالزل كیف ومتى إال قبل وقت قصیر من :الزالزل والصواعق

زالزل أضرارًا بالغة للنقوش الصخریة مثل الخلخلة حدوثھا وذلك لدرء أخطارھا، وتسبب ال

أما . والتشقق وأحیانًا االنھیار وغیرھا من األخطار وتتناسب ھذه العملیة مع شدة الزالزل ومدتھا

في حالة الصواعق فأمكن عن طریق تركیب مانعات الصواعق درء أخطارھا وفي ھذه الحالة 

ع تركیب مانعات الصواعق وإجراء فحص دوري البّد من دراسة مواقع النقوش  ودراسة توزی

  .لھا رغبة في إبقائھا جاھزة الفعالیة

  .ھكذا یمكن أن نقول أن الزالزل والصواعق تتسبب في تدمیر كثیر من ھذه المواقع 

 ومن المخاطر الطبیعیة التي تتعرض لھا المواقع الصخریة ھطول األمطار   :األمطار والسیول

التي  یانًا مما یسبب انجراف التربة  أو زیادة نسبة الرطوبة النسبیة فیھابغزارة ولمدة طویلة أح

ُتلحق أضرارًا كبیرة إضافة إلى ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة، أما السیول فتتسبب بانجراف 

  294  .الخ...التربة وتخلخلھا

   :األضرار الناتجة عن سلوك اإلنسان ـــ 2- 2

 لنسبة لتنمیة البالد و لكنھ و بالمقابل لھ تأثیرات غیر یشكل ھذا العامل أھمیة با : التحضر

مرغوب فیھا على التراث الوطني و على مختلف مكوناتھ المادیة و الثقافیة ، و ذلك تحت شعار 

التھیئة الحضاریة الشيء الذي أدى إلى عدم احترام النصوص القانونیة المنظمة لحمایة التراث 

جعل من بعض المواقع االركیولوجیة تغیب عن جدول  المغربي  و ذلك عن قصد أو جھل مما

  .تراثنا الثقافي 

إن ھذا الھدم المستمر لم یستثن حتى المواقع الخاصة بفن النقش الصخري التي فقدت صخورھا  

المنقوشة بسبب استعمالھا في بناء قرى و مدن و ذلك تحت مرأى و مسمع السلطات المحلیة كما أنھ من 

و ھكذا ، . مات الصخریة المنقوشة تتمیز ببنیة تغري أصحاب مشاریع البناء الصدف أن تلك الدعا
                                                             

بحث لنیل شھادة الماستر نموذج الفیضانات ، ) تافیاللت(اكریمي عبد الكریم ، المخاطر البیئیة بحوض زیز السفلى  -   294
  .88ص  2010/2011ز ، فاس ، ااب و العلوم اإلنسانیة ظھر المھرفي الجغرافیا ، كلیة اآلد
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أصبحت تلك المواقع تختفي في ظرف عشر سنوات و ذلك بعد أن كانت تقاوم تغیرات الطبیعة و لمالیین 

و الذي كان یضم في سنوات الستینات المئات من الصخور المنقوشة ، و " موقع إیشت" من السنین ، مثل 

  295.اآلن ال یحتضن إال عدد قلیل من الصخور  المنقوشةلكنھ 

بالقرب من تازارین و لم یعد یحتفظ إال بقلیل من الصخور " توریرین" و نفس الشيء ، بالنسبة لموقع    

و ما زالت مواقع كبرى مھددة . المنقوشة بعد أن كان الموقع یعد محطة كبرى للصخور المنقوشة 

و . رم بتارودانت و الذي یضم تجمعا مھما للكتابات اللیبیة و صورا للعربات باالختفاء النھائي كموقع إغ

  .تحول ھذا الموقع إلى مقلع ألحجار البناء  –و لألسف  –لكن 

تؤدي أشغال التھیئة و التجھیز إلى ھدم مواقع أركیولوجیة و كذلك النقوش الصخریة  و خصوصا       

  .وي من بدء مسلسل فك العزلة عن العالم القر

 إن المواقع الصخریة القریبة من التجمعات الحضریة تكون عرضة لعملیة صقل  : صقل األحجار

ترتكز تلك العملیة على تعمیق خط النقش و ذلك . رسوماتھا و ذلك لجعل صورھا واضحة 

مما جعل معرفة عمر . بواسطة أدوات حادة  و ھذا یؤدي إلى فقدان كلي للزنجار األصلي للخط

و ھذه األخیرة تخفي األسلوب . یغدو مشوھا بفعل عملیة الصقل ) الرسم(ا ، كما أنھ الرسم صعب

و التقنیة المستعملة في إبداع الرسم مما یفقده قیمتھ العلمیة و التاریخیة ، كما انھ تختلط 

  . اإلضافات الناتجة عن عملیة الصقل مع الصورة األصلیة

ق األمر بساكني ضفاف األنھار الذین ال یدركون الحمولة إنھ من السھل تحمل تلك األفعال عندما یتعل

الثقافیة و الھویاتیة و العلمیة لتلك النقوش و لكن من الصعب تفھم تصرفات بعض السیاح األجانب الذین 

  296).مواقع عدیدة في واد درعة : مثال ( یقومون بعملیة صقل لتلك النقوش 

بعض الحاالت في القیام بعملیة سحق األحجار  إن بعض الباحثین غیر المؤھلین ال یترددون في

و . بمواد كیماویة ممنوعة االستعمال خصوصا عندما یتعلق األمر بأحجار صعبة النقل إلى أماكن أخرى

كما . تتعرض الصحراء الكبرى لھذه الظاھرة ، و التي تستفحل مع الصمت من طرف السلطات المحلیة

المنضمین في جمعیات ،  الذین یجعلون من تراثنا مناطق للنفوذ و مجموعة من الباحثین  –الیوم  - نعاین  

اإلقطاع و مجاال لالستغالل ،  ضاربین  عرض  الحائط  كل  بروتكوالت  اإلتفاقیات  الدولیة و كل 
                                                             

دار النشر مكتبة تنمیة األقالیم الصحراویة ، شارع باتریس  ،مصطفى أعشي ، نقوش صخریة من إقلیم السمارة  - 295

  .117ص . 2008. لومومبا ، الرباط

  .120ن م ، ص مصطفى أعشي ،  -   296
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كما أن القوانین الوطنیة مازالت تعرف نوعا من التساھل و . أدبیات و أخالقیات استغالل تلك المواقع 

باإلضافة إلى ذلك ، فالتجارة غیر المشروعة انتعشت و لم تستثن حتى . یجب مراجعتھا الثغرات التي

  .تحف النقش الصخري التي اجتثت من سیاقھا و أصلھا و أصبحت زینة لبعض الحدائق

ھناك نوع آخر من التدھور الناتج عن النشاط البشري ، یتعلق األمر بتقلید الصور األصلیة أو إضافة    

لنقوش الصخریة إال أنھ من السھل التمییز بین األصلیة منھا و ذلك نظرا ألن الزنجار في أخرى على ا

 . المزور منھا یكون واضحا

الحرائق والحروب وأعمال الھدم : ھناك عدد من األمور التي تحدث والتي یكون مصدرھا اإلنسان مثل

  .والتخریب

النیران بمحاداة ھذه النقوش  وتتطور تلك النیران فقد یتسبب اإلنسان عن قصد أو غیر قصد في إشعال  أ ـ

  .لتطمس واجھة تلك النقوش 

 . ـ أما الحروب التي قد تؤدي إلى إسقاط قنابل بالمواقع الصخریة التي تحوي نقوشا و بالتالي تدمیرھا ب

  :ج ـ أعمال الھدم والتخریب

ى القیام بأعمال تؤدي إلى ھدم النقوش ُیشجع ضعف المراقبة أحیانًا كثیرًا من المؤسسات أو األفراد عل

الصخریة فھناك خطر منظم ناتج عن حركة النمو والتطور في مشاریع تنظیم المدن والقرى وإقامة 

المشاریع  الكبیرة كالسدود والسكك الحدیدیة وشق الطرق ، عمومًا یمكن القول إن أعمال الھدم والتخریب 

ب فقدان الكثیر منھا بقصد أو بغیر قصد وذھبت دون رجعة، التي ألحقھا اإلنسان بالنقوش الصخریة سب

وبقي أن نقول بضرورة تضافر الجھود لحفظ وصیانة ما بقي منھا خدمة لألجیال القادمة في مجال الفن 

 297 .والثقافة واالقتصاد

  دور النقوش الصخریة في التنمیة المحلیة للمنطقة  - 3
  : ـــ  اإلستثمار الثقافي للتراث الصخري3- 1

إن مقاربة دقیقة  و علمیة  لھذا  الموضوع  تقتضي  منا  اإلجابة  على أسئلة كثیرة و متداخلة من 

ماھي المكانة التي یتعین إعطاؤھا للتراث الصخري في كل سیاسة تنمویة تھدف إلى اإلرتقاء : قبیل 

إلقتصادي ، و ضرورة بالمجتمع ؟ كیف یمكن التوفیق بین مستلزمات التحدیث السیاسي و اإلجتماعي و ا

الذي تتمیز بھ المجتمعات البشریة ، و العمل على ) منھا النقوش كمكون(المحافظة على التنوع الثقافي
                                                             
297-  Nami mustafa et Skounti ahmed ,  Patrimoine rupestre … , op .cit , p 60. 



 

2016 مجلة لیكسوس العدد السابع ـ نونبر      102 
 

 

تنمیتھ و إغنائھ ؟ أي دور للموروث الصخري الوطني و المحلي في عملیة التنمیة ؟  ما ھي الوظائف 

  لنقوش  ؟اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و السیاسیة التي تقوم بھا ھذه ا

و لعل أھم المقاربات التي یمكن اعتمادھا في تحلیل ھذا الموضوع ھي المقاربة الوظیفیة للتنمیة 

و . الثقافیة  التي تنظر للنقوش الصخریة من زاویة الوظائف النفسیة و الروحیة و اإلجتماعیة التي تقوم بھا

تل فیھ البعدان الثقافي و الروحي مكانة یرتبط ظھور ھذه المقاربة بظھور مفھوم جدید للتقدم و النمو یح

فبعد أن كانت النظریات السیاسیة التنمویة تعطي األولویة للبعد اإلقتصادي على البعد الثقافي ، . جوھریة 

و تعتبر أن الغایة من التنمیة ھي تحسین الظروف المادیة ألكبر عدد ممكن من الشرائح اإلجتماعیة ، تبین 

قتصادیة ، و تحقیق الرفاه اإلقتصادي ال یالزمھا بالضرورة تحسین في المستوى أن تحسین المردودیة اإل

  . 298الثقافي و الفكري و األخالقي للمجتمع

ھكذا صار اإلھتمام بالنقوش الصخریة لكل من منطقتي درعة و تافیاللت واحدا من العناصر 

للتنمیة ، وباعتبارھا جزء من األساسیة التي یتعین استحضارھا و إدماجھا في كل استراتیجیة شمولیة 

المكونات الثقافیة لمجتمع ھاتھ المناطق أضحت أحد األبعاد الرئیسیة للتنمیة البشریة كما تتصورھا أغلب 

  .المؤسسات و المنظمات الدولیة

و لھذا إذن یتوجب علینا أن نساھم في توظیف ھذا اإلرث الصخري  من أجل خلق ثقافة أكثر فعالیة      

  .اجیات اإلنسان و تساعده على التكیف مع االوضاع القائمةتستجیب لح

إن المحافظة على ھذه النقوش الصخریة یشكل عامال مھما من عوامل اإلستقرار السیاسي و السلم 

اإلجتماعي ، و بدیھي أن السلم اإلجتماعي و اإلستقرار السیاسي ھما شرطان أساسیان لكل تنمیة اقتصادیة 

  299.شاملة و مستدامة

  :ــ  اإلستثمار السیاحي للتراث الصخري  3- 2
تستغل غالبیة مواقع النقوش الصخریة المتواجدة في منطقتي درعة و تافیاللت في إطار الرحالت 

فھي إذن منتوجا . السیاحیة  على  ظھور الجمال  المنظمة  انطالقا  من  زاكورة  نحو  مرزوكة أو العكس

زد على ذلك أن بعض ھاتھ المواقع الصخریة تقع في . و األجنبي سیاحیا  یستھوي السائح سواء الوطني أ

منطقة الطاوس على (فضاءات تشكل مسارا مھما یمر عبره المشاركون في سباقات السیارات الدولیة 

وھو ما یلزم الجھات الوصیة لتھیىء ھذه الفضاءات لجلب استثمارات سیاحیة مھمة للمنطقة ) سبیل المثال

  .امیة تنمویة في المنطقةو بالتالي خلق دین

                                                             
  .39، ص  2006ـ حماني أقفلي ، الثقافة و التنمیة البشریة ، منشورات عالم التربیة ، الطبعة األولى ،   298
  .61ـ60ـ حماني أقفلي ، المرجع نفسھ ، ص   299
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و بالرجوع إلى المناظرة السیاحیة الخاصة باإلقالیم المتواجدة جنوب األطلس ، من تنظیم وزارة 

، و التي خرجت بتوصیات   أھمھا  تخصیص   26/09/1986السیاحة ، و المنعقدة بمدینة أرفود یوم 

ة  و القرویة بالمنطقة ، خاصة ھكتار موزعة على المراكز الحضری  300رصید  عقاري مھم یناھز 

و مآو ، و إنجاز خطوط تربط   بإنشاء وحدات فندقیة من مختلف التصنیفات ، إضافة إلى مخیمات  

و كذا تنظیم تظاھرات تقافیة و إنجاز كتیب یعرف . المنطقة بمنطقة زاكورة و طاطا و األقالیم الجنوبیة 

ذلت لم تصل إلى المستوى المطلوب بالرغم من وجود ، فإن كل المجھودات التي ب....بالمنطقة سیاحیا 

إال أن ھذا اإلنتعاش لم یكن لھ تأثیر مھم في تنشیط الدورة اإلقتصادیة . انتعاش في السنوات اآلخیرة 

ندعو .المحلیة و  لتجاوز  ھذه  الوضعیة  و  دعم  القطاع  السیاحي   في   إطار  تنمیة  مندمجة و مستدامة

، تجمع جمیع المكونات التي لھا صلة بالمجال السیاحي بھدف إعادة تنظیم المجال  إلى مناظرة ثانیة

  300.السیاحي المحلي ، و كذا الفاعلین فیھ في إطار شراكة تعاقدیة تكون التوصیات قاعدتھا

و في نفس اإلستراتیجیة السیاحیة ، نشیر ھنا ، إلى ضرورة تفعیل مشروع تحدید المسالك و المدارات 

و الذي یعبر في الواقع .خاصة الرابطة بین مواقع النقوش الصخریة بین درعة و تافیاللت السیاحیة

تصورا راقیا لتسویق المنتوج السیاحي وفق مقاربة و مقاییس جدیدة تسعى إلى تقدیم ھذا المنتوج  في قالب 

السیاح ، جدید و موضوعي یتماشى مع مكوناتھ االساسیة ، ویسھل استجابة الفضاء السیاحي لرغبة 

إضافة إلى تمدید فترة الزیارة السیاحیة لھذه المواقع ن و التي تنجز في ندة ال تفوق نصف یوم إلى یومین 

  .أو أكثر

وإلبراز مكانة القطاع السیاحي في النسیج اإلقتصادي لمنطقتي تافیاللت و درعة انطالقا من استغالل 

  :مكن أن نقول أن موارد النقوش الصخریة من خالل الزیارات السیاحیة ی

القطاع السیاحي یحتل مكانة مھمة في النسیج اإلقتصادي من خال إنعاش التجارة الغذائیة  و  -

خدمات عدیدة خالل فترات توافد السیاح ، خاصة في فصل الصیف ، مما یساھم في خلق التوازن 

 .اإلقتصادي و استقرار ھذه األنشطة

ي حیاة السكان المحلیین ، بفضل فرص الشغل في یعتبر القطاع السیاحي موردا مالیا مھما ف -

و من ممیزات التشغیل في . مؤسسات اإلیواء السیاحي و االنشطة المرتبطة بالنشاط السیاحي 

 :القطاع السیاحي نذكر ما یلي 

ارتفاع الطلب على الید العاملة المحلیة غیر المؤھلة حیث یعمل معظمھم في الحراسة و النظافة و  -

 .المطبخ كمساعدین في 

                                                             
  .150، الرشیدیة ص  2009،مطبعة تافیاللت ، 1احة و الثقافة أھم رھانات التنمیبة ، ط تیلیوا مصطفى ، السی  -   300
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  .أھمیة تشغیل اإلناث و الفئة الشابة  -

  ــ  اإلستثمار اإلقتصادي للتراث الصخري 3- 3
إن ھذا التراث الصخري ھو بحق رأسمال ھام و قابل لإلستثمار من أجل التنمیة بكل أبعادھا ، 

رة نماذج كما یمكن اإلعتماد علیھ في بلو.فھو أحد المصادر األساسیة للشغل و الدخل و العملة الصعبة

  .تنمویة جدیدة 

و من أجل تحقیق ذلك البد من اإلنتقال من المحافظة التقنیة إلى اعتماد مقاربة تنمویة شمولیة و 

  .تشاركیة في التدبیر بین الجماعات المحلیة و الجمعیات

إن الدور اإلقتصادي للنقوش الصخریة بكل من منطقتي درعة وتافیاللت یتمثل في إدماجھ في 

المحلیة عن طریق السیاحة الثقافیة ، مع إشراك سكان المنطقة في ھذا اإلختیار من أجل اإلتزان و التنمیة 

  .التناغم بین اإلنسان و بیئتھ 

و لكي یمكن إلنسان المنطقة أن یلعب دورا ریادیا في إدماج المنطقة في التنمیة فمن الالزم العمل 

حتى نكسب ثقتھ ، ذلك لكي ییسر لنا باقي على إطالعھ على جمیع العملیات التي تخص منطقتھ 

  .اإلجراءات الرامیة إلى تحسین مدخولھ

  :و من ھذه العملیات 

تحسیس السكان المجاورین لھاتھ المواقع الصخریة بأھمیة الماضي في فھم الحاضر ، و قیمة التراث      

  .إلى داخل التراث الصخري في ذاكرتھم و ضرورة اإلرتباط بھ و اعتباره تراثھم ، و استقطابھم

و لكي نتمكن من إقناع أبناء المنطقة بأن ما تضمھ ھاتھ الرسوم او النقوش الصخریة ھو جزء من تراثھم  

  :  301، ولكي یستثمر في الرفع من اقتصاد و موارد المنطقة یمكن القیام بما یلي

راجات الناریة أو بناء طرق عادیة تسھل التجوال إما على األرجل أو بالدراجات الھوائیة و الد -

 .الخیول

بناء غرف للضیوف لكل دار تحادي الموقع أو قریبة من المسلك السیاحي القروي ، تتوفر ھذه  -

 .الغرف على الطاقة الشمسیة لتولید الكھرباء و لتسخین الماء مع مرافق صحیة نظیفة

دات و تقالید تكلیف الساكنة بتدبیر ھذه الغرف و بخدمة السیاح أكال و شربا و نوما حسب عا -

الساكنة ال حسب ما یتم في الفنادق ، و ھذا كلھ بالمقابل ، و ھذا المقابل تستفید منھ الساكنة لتنمیة 

 .دخلھا

                                                             
  .156م س ،  ص .. تیلیوا مصطفى ، السیاحة و الثقافة أھم رھانات التنمیبة  -   301
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تكوین بعض حملة الشھادات أبناء المنطقة كمرشدین سیاحیین متخصصین في تاریخ و آثار و  -

 .حضارة المنطقة بالدرجة األولى و تاریخ المغرب بصورة عامة

ة فضاء  للراحة  یتضمن  موقفا للسیارات  ، و أكشاك لبیع المنتوجات التقلیدیة و مرافق تھیئ -

 .صحیة

 .وضع عالمات التشویر تعلن عن المواقع الصخریة على جنبات الطرق الوطنیة القریبة منھا -

 .وضع حراسة دائمة حول المواقع الصخریة لحمایتھا من الفضولیین -

 .یة نشر مطویات حول المواقع الصخر -

إنشاء غرف للضیوف في الدور المجاورة للمواقع الصخریة مجھزة بالمرافق الصحیة و الطاقة  -

  .الشمسیة

إن البحث في التاریخ القدیم أمر البد منھ رغم الصعوبات التي تعترضھ ،ألن ھذه المرحلة تشغل          

عھا الوقوف على تطورات فكر حیزا كبیرا جدا من تاریخ اإلنسان على سطح األرض ، و بالتالي یمكن م

 .اإلنسان في مختلف مراحل ھذه الفترة 

و لما كان الحجر ھو المادة األولى التي استعملھا اإلنسان منذ القدم إما لیصنع منھا أدواتھ أو لیبرز         

، فإنھ من فیھا بالرسم و النقش ثقافتھ و كل ما یدور في العالم من حولھ قبل أن یھتدي إلى اختراع الكتابة 

  .ألنھا الشاھد األول على نشاط اإلنسان فوق األرض " الوثائق الحجریة" الالزم دراسة ھذه 

إن النقوش الصخریة ال تخرج عن ھذا النطاق ألنھ كما یقال سبقت الصورة الكلمة كما سبقت        

ستنطاق یعتمد  طرقا التي تحتاج إلى ا" الوثائق الصماء " الحركة المعنى  ، ولھذا فھي جزء من تلك 

التي تضم عددا كبیرا من ) منطقة طاطا حالیا ( درعة   –موضوعیة ،  و من ھنا یأتي دور منطقة   باني 

الذي یضم ھذه ) من مراكش إلى الصحراء ( النقوش الصخریة منحتھا مكانة كبیرة  في الجنوب المغربي 

ب الذین درسوا نقوش المغرب ، و في ھذا النقوش في المغرب كلھ ، و ذلك باعتراف الباحثین األجان

الصدد ، نورد قولتین لباحثین أدلیا بدلوھما في موضوع نقوش المغرب خاصة نقوش درعة  ، األولى 

,  1979إلى وفاتھ سنة  1967الذي اشتغل على منطقة درعة   من  A . Simoneauألندري سیمونو  

درعة  و یاكور تستحقان الدراسة من ناحیة حضارة  إنھ في اإلطار الجھوي للجنوب المغربي ،: " یقول 

أما الثانیة فھي ,  302 "العصر الحجري الحدیث ألنھما تضمان أھم النقوش الصخریة جنوب مراكش 

و الذي اشتغل على ھذه المنطقة منذ التماننیات من القرن الماضي    A,( Rodrigue( ألندري رودریك 

یقصد الحیوانات ( المواقع التي توجد بھا الحیوانات بكثرة" و یقول , و خاصة في التسعینیات منھ 

                                                             
302 Simoneau(A)  ,  les chasseurs-pasteurs de draà-moyen et les problèmes de la néolithisation 
dans le sud marocain , R, G,M  ,n 16 , 1969   , p 112 
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" ,ھي الموجودة في باني و على طول حافة درعة خاصة في مجراه األوسط ) المنقوشة على الصخور
303.  

إن ھذا یبین االھتمام الذي یجب أن یولى لھذه المنطقة و لتاریخھا القدیم الذي یوضح كما قال أندري       

  ب من تاریخ المغرب في فترات ما قبل التاریخ سیمونو ، جوان

  :المراجع المعتمدة في الدراسة 

 :المراجع باللغة العربیة    

عبد العزیز أكریر، دور درعة التجاري  قدیما، ضمن  ندوة حوض درعة ملتقى حضاري وفضاء  .1

  .1996دیر للثقافة واإلبداع، منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة ابن زھر، أكا

أبو عبید اهللا البكري، المغرب في ذكر  بالد افریقیة والمغرب وھو جزء من كتاب المسالك و  - .2

  .الممالك، دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاریخ

مرمول كربخال، افریقیا، ترجمة محمد  حجي ومحمد االخضر ومحمد زنیبر واحمد التوفیق  .3

لتألیف والترجمة والنشر، مكتبة المعارف الجدیدة، واحمد بن جلون منشورات الجمعیة المغربیة ل

  .،الجزء األول1984

محمد المكي  بن موسى الناصري، طلیعة الدعة في تاریخ وادي درعة، مخطوط بالمكتبة الوطنیة  .4

  .3786مسجل تحت رقم  د

محمد المنوني،  حضارة وادي درعة من خالل النصوص واآلثار، منشورات وزارة األوقاف  .5

 .1973إلسالمیة، مطبعة فضالة المحمدیة،والشؤون ا

كمیل أرامبو ، نشأة البشریة ، ترجمة خلیل الجر ، سلسلة ماذا أعرف ؟ بدون تاریخ النشر و  .6

 .مكانھ 

سلیمان أیوب ، دراسات في تاریخ المغرب القدیم من عصر ما قبل التاریخ حتى العصر الروماني  .7

  1983، الدار البیضاء ، 

نموذج الفیضانات ، بحث ) تافیاللت(، المخاطر البیئیة بحوض زیز السفلى اكریمي عبد الكریم  .8

لنیل شھادة الماستر في الجغرافیا ، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة ظھر المھراز ، فاس ، 

2010/2011  . 

مصطفى أعشي ، نقوش صخریة من إقلیم السمارة ، دار النشر مكتبة تنمیة األقالیم الصحراویة ،  .9

 .2008. باتریس لومومبا ، الرباطشارع 

                                                             
303 Rodrigue(A) , la faune du Maroc au néolithique d’après les gravures rupestres , SERP,  les 
Eysines , B,n 37 ,juin 1988, p 85. 
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 . 2006حماني أقفلي ، الثقافة و التنمیة البشریة ، منشورات عالم التربیة ، الطبعة األولى ،  .10

،  2009،مطبعة تافیاللت ، 1تیلیوا مصطفى ، السیاحة و الثقافة أھم رھانات التنمیبة ، ط  .11
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من بینھا السقاء حاجة اإلنسان للماء كانت دافعا نحو اتجاه العدید من الناس إلى مزاولة ِحرف بعینھا، كان 

باللفظ المغربي الدارج، غیر أن المصادر التاریخیة، تكشف صعوبة كتابة تاریخ ِحرفي " الكراب"أو 

َھّمشھ المؤرخون في اختیاراتھم، واھتم بھ الفرنسیون الذین جمعوا كل ما من شأنھ " الكراب " اسمھ 

احدة، فھو الشخص الذي بقي ُمتشبثا تختلف أسماؤه، غیر أن صفتھ و" الكراب"و. تعریف الغرب بالمغرب

بحرفة أصبحت في خبر كان، َیْسقي الَعطشى وُیبرد الحلوق الّظمأى، ال یفرض تسعیرة معینة، بل یقبل بما 

  .یجود بھ الناس علیھ، وكأن عملھ الصیفي تتمة للوحة صیفیة لن تكتمل إال بوجوده

لمغربیة، فقد كان صاحب ھیبة في من ضرورات الحیاة ا" الكراب"ومنذ عصور خلت، كانت مھنة 

محیطھ، فالكل یحترمھ ویجل خدماتھ المائیة، قبل أن تنافسھ المیاه المعدنیة الُمَعّلبة، لیستغني الزبون عن 

بخدمة سریعة آللة " الكراب"خدمة الكؤوس النحاسیة، ویستبدلھا بالكؤوس البالستیكیة، ویعوض خدمات 

وبذلك . ، بالفتات الدكاكین المنتشرة على مد البصر"الكراب"عالن أو بائع متجول، ُمستغنیا عن ناقوس إ

دورا أساسیا التصق بھ منذ القدیم، وخاصة بعد ربط المنازل بشبكة توزیع الماء، وبات " الكراب"فقد 

عملھ مرادفا للفقر والتھمیش، ومقصورا نسبیا على سقي الناس في الفضاءات العمومیة، كما أمسى ماؤه 

  

 عبد اهللا النملي
 كاتب وباحث

الحرارة تُعيد الحياة لحرفة على حافة االنقراض 
  بآسفي
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وھو ما جعلھ مجرد كائن من . یھ من طرف الذین یتحرون جودة المیاه التي یشربونھاغیر مرغوب ف

  .التراث الالمادي بالمغرب، وحضوره الیوم، یقتصر فقط على الملصقات واإلعالنات السیاحیة

، وجعلت دوره في طریق االنقراض، ال یزال "الكراب"وعلى الرغم من أن الوسائل الحدیثة أثرت على 

بمدینة آسفي، یتمسك بعاداتھ، رغم أنھ یدرك أن غالبیة الناس لم تعد في حاجة إلى خدماتھ، إال " الكراب"

أنھ یفعل ذلك من أجل الحفاظ على ھذا الموروث الشعبي من االندثار، والذي الزالت لھ حظوة عند بعض 

للماء والوكالة المستقلة وقدیما وقبل أن توجد إدارة المكتب الوطني . الناس، بما ُیحرك فیھم من نوستالجیا

ونتیجة . لتوزیع الماء، وتعم الحنفیات البیوت بآسفي، كان الناس یجدون صعوبة كبیرة في جلب المیاه

لذلك، كان طبیعیا أن تختص بالمدینة طائفة من الناس تحترف عملیة جلب المیاه، سمیت بالسقائین أو 

لمیاه في أكیاس من الجلد، على شكل خروف أو كانوا یحملون ا. على حد تعبیر ساكنة آسفي" الكرابة"

ماعز، ُتخاط وُتعد وعاء للماء، وكانت المیاه ُتباع على أساس الِقربة، ثم تطور األمر إلى ظھور نوع آخر 

، یضعونھا في "البیتیة" یملؤون بالماء برامیل كبیرة الحجم متصلة فیما بینھا، تسمى " الكرابة"من 

  .ر، یطوفون بھا الحواري واألزقة، لیزودوا البیوت باحتیاجاتھم من الماءعربات ذات عجالت یجرھا حما

مجددا في موجة الحرارة األخیرة، " الكراب"من حواري آسفي، عاد " الكراب"وبعد سنوات من اختفاء 

قد وّلت إلى غیر رجعة، لما أصاب المدینة من تطور َغّیر " الكراب"بعد أن اعتقد الجمیع أن حرفة 

انبعثت من جدید، واحترفتھا " الكراب"وقضى باستبدال بعض الِحرف بأخرى، لكن ِحرفة معالمھا، 

مؤخرا حتى النساء بآسفي، الرتباطھا بعائالت معینة توارثتھا أبا عن جد، نظرا لمحافظتھا على وظیفتھا 

ى تمسكھم االجتماعیة بالبوادي واألسواق والمواسم، و عدم  إجادة أصحابھا أي حرفة أخرى، مما أدى إل

وعلى طول شارع الرباط، وباب الشعبة، وشارع ادریس بناصر، . بھا رغم  قلة ما ُتِدّره علیھم من أموال

وكورنیش أموني، وساحة موالي یوسف، وشاطئ آسفي، انتشر مجموعة من باعة الماء الذین ینادون في 

، شخصیات محبوبة "الكرابة"إنھم . ، في مواقع اختیرت بعنایة"أبرد أعطشان، اینوب اینوب" الناس 

ومعروفة بلغتھم الممیزة، وھندامھم المزركش، وسراویلھم الحمراء، ونواقیسھم الرنانة، والشكارة 

والترازة التي تقیھم حرارة الشمس، تجعلھم أشبھ بالمكسیكیین، وِقَرِبھم المصنوعة من جلد الماعز، 

  .لیھا زلیفات أو طاسات نحاسیةوالمزینة أحیانا بالقطع  النقدیة القدیمة، وقد علقت ع

للحدیث معھ، بعد أن طلبت منھ ُشربة ماء، رجل ینحدر من إحدى الدواویر " الكرابة"اقتربت من أحد 

القریبة من مدینة آسفي، بلغ من الِكَبر ُعِتیا، وتبدو علیھ كل عالمات الفقر والَعوز الَبّین، ال یعرف شیئا 

صارت " الكراب"مھنة " ي واالبتسامة ال ُتفارق ُمحیاه، مؤكدا أن اسمھ التقاعد والتأمین الصحي، حدّثن

. جزءا من الماضي، وتعیش أیامھا األخیرة، بعدما داستھا عجالت التطور، وانتھى عمرھا االفتراضي

عھد الِقْرَبة قد وّلى واستغني عن خدماتھا مع ظھور المبردات العصریة للحفظ والحفاظ على " مضیفا أن 
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في الماضي كانوا بآسفي من النساء الحوامل، لكنھن " الكراب"زبناء " وتابع قائال أن ". دة درجات البرو

بعض النساء " ، وذكر أن "الیوم یتخوفن من األمراض المنقولة، ویتوحمن على الحلویات والشوكوالتھ 

معن جرس ، وكذلك األطفال الصغار الذین ما أن یس"الكراب"المسنات، ھن من الزلن یقبلن على ماء 

وعن سر النكھة الخاصة ". حتى یتسابقن مطالبین بشربة ماء تروي عطشھن وتبرد حلوقھن " الكراب"

، أن للِقْرَبة مكانة خاصة َتحوزھا في النفوس في فصل الصیف، "الكراب"لشرب الماء من الِقربة، أخبرنا 

زالال من الِقربة المدبوغة بمادة نتیجة الطعم المتمیز للقطران وباقي المواد األولیة، التي تنساب ماء 

القطران، والمصنوعة من جلد الماعز الذي تكسوه شعیرات فعالة في الحفاظ على تبرید الماء دون الحاجة 

  ". إلى الطاقة 

والحسرة تعلو ُمحیاه، كیف أصبحت الِحرفة التقلیدیة " الكراب"وفیما یشبھ العتاب لعوادي الزمن، حدثنا 

نحو نحو الزوال، لقلة اإلقبال علیھا، وتراجع نقط التزود بالماء، في إشارة للقرار الموغلة في القدم، ت

الجماعي السابق القاضي بتقلیص عدد كبیر من السقایات العمومیة المفتوحة في وجھ العموم، حیث تحول 

ن ماء في بآسفي إلى متسولین یمدون أیدیھم طلبا للصدقة، كما أن بعضھم ما عادوا یحملو" الكرابة"أغلب 

ِقَرِبھم، ویكتفون بلباسھم التقلیدي كنوع من الدیكور الیومي، یتھافت علیھم أصحاب الصور التذكاریة، 

ویؤتثون فضاءات الفنادق وأعراس ِكبار القوم، بعد أن أصبح الماء یصل البیوت نظیفا، ویحملھ الجمیع 

حسرة كبیرة، لما " الكراب"،  أبدى وفي األخیر. ُمَعّبأ في قواریر باردة ونظیفة، ودون مخاطر صحیة

وفي ذلك ظلم . على بائعي الخمور" الكراب"أصبح یتعرض لھ من سخریة، حینما یطلق بعض الناس لقب 

كبیر لھذه المھنة الشریفة، فشتان بین یروي العطشى بالماء البارد بالمقابل أو بدونھ، و من یبیع الخمور 

  .المحرمة للمسلمین

  

  

  

  



 

2016 مجلة لیكسوس العدد السابع ـ نونبر      112 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

  
  قدمةم

لمؤلفھ إبن عذارى المراكشي، من " البیان المغرب في أخبار األندلس و المغرب "یعتبر كتاب  

أمھات المصادر التي تضم بین طیاتھا معلومات تاریخیة غایة في األھمیة تھم الرقعة الجغرافیة من بالد 

  . المغرب، وأرض األندلس، من أیام الفتح اإلسالمي إلي بروز دولة بني مرین

ولما كمل " 304یشمل الكتاب في النسخة األصلیة علي ثالث أجزاء كما جاء علي لسان ابن عذارى، و

وقیدتھ وجردتھ جزیتھ علي ثالث أجزاء كل جزء منھا كتاب  قائم بنفسھ لیكون لمطالعھ أوضح البیان، 

حة من طرف ، لكن بعد فقدان الكثیر من أجزاءه أعید طبع نسخ أخري منق" وأسھل المرام لدي العیان 

المستشرقین لیفي بروفنصال ،ودوزي ،والفلسطیني إحسان عباس في خمس  مجموعة من الباحتین أمثال

أجزاء یتضمن الجزء األول تاریخ الفتح اإلسالمي لبالد المغرب، والثاني یتناول أخبار األندلس، ویضم 

لمرابطین ، بینما ینتھي الجزء الثالث أحوال ملوك الطوائف ،ویركز في الجزء الرابع علي دولة ا

و الذي  یھمنا ھنا ھو جزء دولة المرابطین  .الخامس بنھایة دولة الموحدین وبروز عھد بني مرین

وأخبرھا في زھراء األندلس ، وأرض المغرب الذي یقع في مائة وثمانون صفحة من تحقیق ومراجعة 

                                                             
  .119بیروت 1مغرب، تحقیق كوالن و بروفنصال ،جأبو العباس احمد بن محمد بن عذارى المراكشي ، البیان المغرب في أخبار األندلس وال - 304

 ولید موحن
 باحث في تاریخ المغرب

 

اخبار كتاب البيان المغرب في  قراءة في
  ندلس والمغرباأل

    )جزء المرابطين(
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لة المرابطیة من النشأة والنمو إلي ابن عذارى عصر الدو  ھذا الجزء الدكتور إحسان عباس، یتناول في

وتجدر اإلشارة إلي أن ابن عذارى لم یكن معاصر . القوة واالزدھار واالستقرار، نھایة بضعف واالنھیار

لألحداث بل إعتماد علي ما كتب من قبلھ من مادة تاریخیة مدونة ،وروایات شفویة منقولة ،وسنحاول في 

ابع من خالل تلخیص مركز لما ضمھ الكتاب، وقراءة نقدیة ھذا العرض تسلیط الضوء علي الجزء الر

حول مضمونھ، ومناقشة بعض أفكاره وتقییم محتویاتھ حیت سنبرز بعض النقط التي جانب ابن عذارى 

فیھا الصواب أو تلك التي لم یتضمنھا في ثنایا الكتاب، وكذلك علي أھم ما انفراد بھ الكتاب وتحلي فیھ 

نعمل  علي مقارنة بعض األحداث المدونة في الكتاب مع باقي المصادر بالصدق والموضوعیة ،وس

ونأمل بان " التبیان"و" األنیس المطرب في روض القرطاس" األخرى  التي  ال تقل أھمیة عنھ مثل 

  . یكون نقدنا بناءا وأن نتحرى الصواب في التجربة األولي في ھذا المضمار

 حیاتھ .1

معلوماتنا عنھ قلیلة جدا فھناك العدید من التواریخ  ارى  المراكشي ،حمد بن محمد بن عذأھو أبو عباس 

الثامن الھجري والرابع  نھ عاش في أوائل القرنأالمتضاربة حول حیاتھ وعام منیتھ، لكن في األرجح 

نیل أو العثور علي السیرة الذاتیة الفي  یسعفنا الوقتولم .  عشر میالدي وكان معاصر لدولة المرینین

تظل شخصیة المؤرخ ابن  305شي سوي بعض المعلومات القلیلة والغیر المتطابقة فیما بینھا ،حیت للمراك

عذارى محجوبة عنا إلي اآلن رغم أن اسمھ یتردد في كل دراسة تتعلق باألندلس والمغرب فیما قبل 

م یشر في بن عذارى من المؤرخین الذین نسوا أنفسھم فلإف. القرن الثامن الھجري والرابع عشر میالدي

إلي شيء من األشیاء المتعلقة بمعالم شخصیتھ، أو أسرتھ ،  اآلناألجزاء المعروفة من كتابھ لحد 

ستفاد منھم من أھل العلم إفكاره ،مشاغلھ باستثناء بعض اإلشارات القصیرة إلي بعض من أوظیفتھ، 

من ثتاریخ، فكتابھ یعد أال مجالوبالرغم من ذلك یبقي ابن عذارى من أھم من أنجبت بالد المغرب في .

من أھرام المؤرخین في  اشامخ اما كتب في التاریخ اإلسالمي الوسیط ،فابن عذارى یظل ھرم ھموأ

البیان المغرب في أخباراألندلس "رض األندلس لغزارة المادة التاریخیة في كتاب أتاریخ المغرب و

ي التدوین،  تجلت في إتباعھ المنھج عتمد في ھذا الكتاب منھجیة تاریخیة دقیقة  فإوقد " المغرب و

علي المدارس والمناھج التاریخیة التي كانت  ھطالعإالحولي بذكر أخبار كل سنة علي حدة ،مما یظھر 

سائدة قبلھ ،كما قسم كتابھ إلي مجموعة من الموضوعات والوحدات كل خبر علي موضوع معین ،بذلك 

ن غیاب معلومات عن أتاریخ المغرب الوسیط برغم من فابن عذارى رائد من رواد الكتابة والتدوین في 

المعرفي  ىه القیمة التاریخیة والغنذن یكون مؤلف بھأحیاتھ تطرح الكثیر من عالمة استفھام، فكیف یعقل 

سمھ إمجھول الھویة فال نعرف علیھ سوي  ن یكون صاحبھأوالمنھجي واألسلوب التاریخي المحكم ،

                                                             
305 214_215 ص 1980مارس 17عبد القادر زمامة تاریخ ابن عذارى المراكشي مجلة المناھل العدد   
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من حیاتھ وفكره وعلمھ، أفال یفقد ھذا الشيء قیمة المادة التاریخیة  ىخرألبھ الثمین دون التفاصیل ااوكت

  . نجزھا ابن عذارىأالتي 

 تلخیص مركز لمضامین الكتاب .2

 األندلس والمغربب البیان المغرب في أخبار اینطلق ابن عذارى في بدایة سرد األحداث ضمن متون كت

كما یرد في بعض األحیان بذكر تفاصیل والمغرب األندلس ختصار أخبار ملوك إأو البیان المغرب في 

بن إبراھیم إلي الحج ،ولقاءه  عند رجوعھ مع الشیخ عمران الفاسي، وبدایة أمر اللمتونین إرحلة یحیي 

مع الداعیة عبد اهللا بن یاسین الذي أخد یعلمھم دین اإلسالم وكیفیة إتباع منھج الرسول علیھ السالم في 

مھد دولة المرابطین، التي كانت تعیش في جھل  وتخلف وعلي دوامة  مسوفةو قبیلتي جدالھ ولمتونھ

وینفرد ابن عذارى بذكر أحوال المرابطین وكیفیة نشوء دولتھم، وعن سبب تسمیتھم .الحروب الدائمة 

ي ذبكر اللمتوني ال ،وصوال إلي توطید السلطة مع آبي وشجرة عائلتھم بالمرابطین، وعن أصولھم

في بناء مدینة مراكش، لكن جاءتھ أخبار عن غزو وھجوم  أجتمعت علیھ األمة وبدإولة واستقرت معھ الد

بن إنصراف إلي الصحراء لنصرة بني ملتھ وولي علي الحكم ابن عمھ یوسف إجدالة علي أھلھ وقومھ ف

ستقرار الخارجي ثاشفین ،الذي ستبلغ معھ دولة المرابطین أوجھا الحضاري والمادي والعمراني واإل

الداخلي والتوسع المجالي، حیت أكمل بناء مراكش  وتزوج من السیدة زینب النفزاویة الزوجة السابقة  و

من الصحراء وجد البالد علي أحسن حال والناس في نعیم  األخیرا ذبو بكر اللمتوني ، وبعد رجوع ھأل

 ت في تلمسان ،فاس ،ي سیستمر في الفتوحاذبن تاشفین الإمان فأعطي البالد بشكل نھائي إلي یوسف أو

الكتاب أخبار أبناء یوسف بن تاشفین  وطریقة تسییر الدولة في ظلھم، بعد وفاة أبیھم  ومكناسة كما یتناول

حیت استمرت الدولة قویة متراصة في عھد علي بن یوسف الذي سار علي منوال األمیر یوسف بن 

بالد األندلس علي عھد المرابطین، وعن  وینتقل ابن عذارى إلي الحدیث علي حال المسلمین في . تاشفین

أذیتھم من النصارى الحاقدین خاصة في عھد الكبیطور الذي أداق مسلمي بلنسیة ویالت القھر، والظلم 

والتسلط إلي أن فتحت علي ید األمیر مزدلي  بعد  ھزیمة المرابطین في المرة األولي، ویتناول 

ض األمراء المرابطین الذین مروا علیھا ،كما یتحدث المراكشي كذلك بعض أخبار قرطبة وطلیطلة وبع

في جزء من الكتاب عن دعوة الموحدین وظھور حركاتھم بقیادة المھدي بن تومرت وصراعھ المریر 

خمسمائة وأربعین ویختم الكتاب في ھذه النسخة بمجموع من   والطویل مع المرابطین ،إلي حدود سنة

بن تاشفین ،وعن معركة الزالقة المظفرة التي إیوسف  ازاتجوالمالحقات تتضمن بعض األخبار حول 

یذكر ظروف استنجاد المعتمد بن عباد بأمیر المرابطین یوسف بن  ثابن عذارى بجزء طویل حی ایخصھ

تاشفین وتفاصیل المعركة منذ البدایة حتى نھایتھا بانتصار جیوش المسلمین علي النصارى وملكھم 

ه األخبار ھنالك ذض من استشھدوا في ھذه المعركة المظفرة وما بین ھلفونسو السادس، كما یذكر بعأ

عن تسمیة یوسف بن تاشفین بأمیر المسلمین ،وحرق كتاب اإلحیاء للغزالي وبعض حروب  ىأخبار أخر
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المرابطین مع حركة الموحدین إلي حین عام أربعین وخمسمائة ،عام ھزیمة المرابطین ونھایة دولتھم 

،وقد جاء الكتاب على أربعین خبرا الجزء األكبر   دین مع قائدھم عبد المؤمن الكوميوبدایة عصر الموح

  .منھا یضم أخبار المرابطین في المغرب ،وما تبقي من أخبار في أرض األندلس

 قراءة نقدیة حول الكتاب .3

ابطین یضم الكتاب بین طیاتھ العدید من األخبار والمعلومات واألحداث التي عاشت في ظلھا دولة المر

،والتي بلغت أربعین خبرا منھا من تناولھ ابن عذارى المراكشي بكل دقة وموضوعیة ،ومنھا 

موضوعات تجاوزھا بسطحیة ،وھناك مسائل أغفلھا بالمرة، وسنحاول أن نقدم دراسة نقدیة بسیطة حول 

مؤلف بل مجرد دراسة ناء قراءة الكتاب، ال ندعي ھنا القیام بدراسة وصفیة تشریحیة للثما أثار انتباھنا أ

 .متواضعة تحتمل الخطأ والصواب فالكتاب غزیر المادة التاریخیة وغني بالمعلومات الحصریة

حداث ،وال شاھد عیان بل أللنتباه ھي كون ابن عذارى لم یكن معاصر أول مالحظة تسترعي اإل -

التي كانت   ىخرنھ نقل عن ما وصلھ من مادة وبذلك الكتاب الیوازي من حیت القیمة الكتب األإ

  .معاصرة

جزء دولة  ثنایاقتصادي، والعمراني ال یجد بین جتماعي ، واإلإن الباحث في التاریخ ،اإل  -

، فالكتاب الموضوعاتسوي معلومات قلیلة وضئیلة وإشارات سریعة حول ھذه  ،المرابطین

وھكذا دوالیك  تیراث األندلسیة،أالعمران الذي بلغ ذروتھ مع المرابطین نتیجة الث نالیتحدث ع

دق التفاصیل أه الجوانب بذالتي تناولت ھ ىخرعلي عكس المصادر األ الموضوعاتمع باقي 

" ھل الجزیرةأوالذخیرة في محاسن " "والحلل الموشیة"لعبد اهللا بن بلقین  " التبیان"منھا كتاب 

ة واالقتصادیة تناولت ھذه المؤلفات الجوانب االجتماعی ،خیراأل اطابع األدبي لھذالرغم من الب

رض المغرب علي عھد المرابطین أو أفي دول الطوائف  واألدبیة بكل تعمق وتحلیل ودقة سواء

، إن الكتاب في جزءه الرابع یحمل حمولة سیاسیة ینصھر فیھا من البدایة إلي النھایة، فھل 

تلك الحقبة  ن المادة المصدریة لم تكن متوفرة فيأبن عذارى أما إیمكننا اعتبار ھذا تقصیر من 

  .ه المواضیع فھل یحق لنا اعتبار ھذا المعطي من السلبیاتذحول ھ  التاریخیة

ربعین في ذكر أحدات دولة المرابطین  أي مند رحلة أینطلق ابن عذارى من سنة خمسمائة و -

براھیم إلي أداء فریضة الحج ،ولقاءه مع الفقیھ عمران الفاسي ،وشیخ وحاج وھذا إبن إیحیي 

األنیس المطرب في روض "یر متفق علیھ في عموم المصادر، خاصة في كتاب التاریخ غ

حیت یذكر سنة  ینلمؤلفھ ابن أبي زرع الذي یتحدث عن بدایة أمر المرابطین قبل سن "القرطاس

  .خمسمائة وأربع وثالثین

وھذا لیس االختالف الوحید بین المصدرین، حیت نجد اختالف غیر بسیط في مجموعة من         

دین عن األحداث فھل یمكن القول إن یوھما مصدرین متأخرین بمعني أنھم  بع األحداث والوقائع
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المصادر المتأخرة لم تتوخي الدقة الالزمة ،واكتفت بنقل األخبار بدون تحلیل وتمحیص وتدقیق 

 األقصىستقصا في أخبار المغرب وھو ما یتكرر مع العدید من المصادر المتأخرة  كاإل

 .عكس تلك المعاصرةللناصري 

ظھر  ابن عذارى المراكشي دقة وموضوعیة كبیرة في بعض القضایا، ومن جملتھا حدیثھ عن أ -

رھا عن اصدإم تا كانت معظم المصادر وحتى الكتب التي إذالداعیة عبد اهللا بن یاسین ف

ه اقوالمرابطین في الوقت الراھن، تذھب إلي تمجید صورة عبد اهللا ابن یاسین بذكر ورعھ ،وت

وأما ما شد فیھ (306بن عذارى ذكر بعض من مساوئھ في قولھإن إ،وزھده ،وفضائلھ، وكرامتھ  ف

  ) .ومما یحفظ من جھل عبد اهللا بن یاسین  عبد اهللا من األحكام

          زینب السیدة ومنجزات وفضائل محاسن ذكر في عذارى ابن یبلغ أخري، ناحیة ومن -

                 المسلمین أمیر بعده ومن المرابطین من حكم أول عمر بن بكر أبي زوجة النفزاویة

           حولھا والخوارق الخرافات ببعض التسلیم إلي الكاتب یذھب حیت تاشفین، بن یوسف

           والمال بالجمال موسومة المرأة ھذه كانت: قبیل من شخصیھا، حول أساطیر وإبتكار

             كانت الجن أن أعلم واهللا فقیل مستطرفة ورویة محمودة وخصال محاسن لھا وكان

  .تقدم كما ذلك غیر وقیل تخدمھا

فھل ھو  تاشفین، بنلفاظ أو المواضیع، خاصة في تعریف یوسف األالسقوط في تكرار بعض  -

 . بن عذارى من زمرة اإلخباریینإن أعتبرنا إالخلط إذا 

في إرجاع األقوال إلي أصاحبھا، حیث نجد بین  صدق والموضوعیةالاألمانة العلمیة والتحلي ب -

 309،قال الراویة 308 ،قال ابن حمادن 307ثانیا الكتب من بدایتھ حتى أخر سطر فیھ أقوال مثل

قال محمد بن  ،قال أبو بكر بن یحیي بن محمد األنصاري  ،قال البیاسي،قال الوراق في المقباس

من أھم وأوثق ما كتب في التاریخ الوسیط  علي  العدید من الكتب التي تعتبر علقمة كما اعتمد

رد لما تم تجمیعھ من قبلھ فنصف ا،فھل یدفعنا  ھذا إلي القول أن ابن عذارى كان مجرد س

 .الكتاب مقتطفات ممن سبقھ خاصة من  كتاب النظم الجمان البن قطان

ع من تب ھذا الحدث في نوافي سیاق حدیثھ عن إحراق كتاب اإلحیاء  للغزالي یتجاوز الك -

السطحیة، وال یقدم لنا معلومات مستوفیة حول دوافع وأسباب ذلك ال عن مضمون وفحوى كتاب 

المرابطین إلحراق ھذا  حتثاإلحیاء وال األفكار التي نادي بھا، وال األسباب والدوافع التي 

                                                             
  16، ص بیروت ، 4ج ،تحقیق إحسان عباس ،المغرب البیان المغرب في أخبار األندلس،حمد بن محمد بن عذارى المراكشي أأبو العباس -  306
  ّ'10-101-99-98-58 نفسھ ص -  307
 .50نفسھ ص-  308
  78.نفسھ ص  -  309
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في الكتاب ،فھل ھو قلة معرفة ابن عذارى  في میدان التألیف الدیني أم عدم رغبتھ في الخوض  

 .ه األوامر الدینیة المتشعبةذمثل ھ

ابن عذارى في روایة األحداث علي منھج محدد، یتجلي في أسلوب الحولیات أي ترتیب  عتمدإ -

و تقسیم الموضوعات إلي وحدات ، وھذا یدل  متداد تسلسل السنوات مع اإلیجازإخبار علي األ

 .طالع ابن عذارى حول ما كتب من قبلھإمعرفة والعلي عمق 

ن ناحیة أخري، یطغي علي الكتاب الجانب السردي والوصفي  للوقائع واألخبار، وال یضم مو -

مثل كتاب التبیان لعبد اهللا بن بلقین الذي  ىخرتحلیالت علي غرار ما نجد في باقي المصادر األ

قة لكونھ كان مشارك في الیتمیز برؤیة واضحة ومنھجیة مغیرة خصوصا في ذكري معركة الز

 .لعب دورا فیھا فھل ھي ضعف القدرة التحلیلیة عند ابن عذارى األحداث وی

ر المسلمین، ایقدم لنا ابن عذارى، معلومات متمیزة عن معركة الزالقة من بدایتھا حتى انتص -

علي الروایات التقلیدیة ربما  دسطحیة واعتمالفیھا لكن اعتقد انھ سار في سرد أحداتھا بنوع من 

علي عكس ما ورد في المصادر المعاصرة آوتلك المشاركة في لبعده الزمني عن الموقعة ،

لعبد اهللا  "التبیان"ل علي ھذا كتاب اأحدات المعركة التي توخت الدقة والموضوعیة ولعل خیر مث

المعركة ولعل روایتھ ھي األصدق في  بن بلقین حاكم غرناطة ،الذي كان من بین المشاركین في

  .إلي روایة ابن القصیرةكل ما كتب عن ھذه المعركة إضافة 

 خاتمة

سرده  ةكتاب فرید من نوعھ بأخباره وطریق" المغرب  و البیان المغرب في أخبار األندلس" إن كتاب

لقد نجح ابن عذارى المراكشي بفضل حنكتھ . وبتغطیتھ فترة زمنیة طویلة من تاریخ المغرب واألندلس

بمعلوماتھ الغزیرة  اوأساسی النا مصدر رئیسی ن یقدمأومعرفتھ بوقائع األحوال، وماضي األمم قبلھ 

أو قارئ لتاریخ المغرب واألندلس، حیت  ثنھ كنز ثمین، ومعدن نفیس یجتذب أي باحإوأخباره الكثیرة، 

یقدم لنا ترجمة ولوحة تاریخیة غایة في اإلبداع ترسم أغوار تاریخ المنطقة منذ فجر اإلسالم إلي شروق 

ث ووقائع احدأو وأسر حكامھذین الفترتین تعاقبت علي األندلس والمغرب  شمس دولة المرینین، وما بین

سلبیات الموجودة من دون شك في اھفوات والرغم مما یطفو علي الكتاب من الغیرت مجري التاریخ ،وب

المغرب وتاریخ األندلس  نن الكتاب یبقي من أحسن وأروع ما كتب عإه النوعیة، فذكل الكتابات من ھ

نكون قد تحرینا الصواب في دراستنا لھذا الكتاب، الذي أتحفنا بمعلومات وفیرة وغنیة لم ،وعسانا أن 

 .جزء المرابطین" البیان المغرب في أخبار المغرب واألندلس"یكن لنا بھا علم قبل اإلبحار في خبایا 
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  مقدمة

  
في جعلھ نقطة إلتقاء  –ریقیا أقصى الشمال الغربي إلف –ساھمت الخصوصیة الجغرافیة للمغرب 

بین الحضارات الشرقیة والغربیة ، الشمالیة والجنوبیة ، فكان بذلك معبرا وممرا لھا فاحتضن ثقافاتھا 

مؤثرا فیھا ومتأثرا بھا ، واكتسب بذلك خاصیة التعایش الحضاري التي تمیز بھا، فكان المتزاج واختالط 

ھویة مغربیة موحدة بالرغم من المتغیرات التي یفرضھا  السكان األصلیین بالوافدین دور في تشكیل

التنوع الثقافي لھذه األجناس ، التي تمغربت و صار من الصعب علیھا العودة إلى ثقافتھا الحضاریة كما 

  . 310كانت 

                                                             
م 711/ھـ 92البربر في األندلس دراسة لتاریخ مجموعة إثنیة من الفتح إلى سقوط الخالفة األمویة ، )محمد ( حقي حقي محمد  310
 2001/ھـ1422،ر البیضاء الدا–، شركة التوزیع و النشر المدارس ، الطبعة األولى ، مطبعة النجاح الجدیدة   م 1031/ ھـ  422 –
   283: ص   ، م

ونس كبزیزی  
 باحث في تاریخ المغرب

 

الروافد : التقاليد واألعراف الرباطية 
 والخصوصية 
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متتالیة فكان بذلك ..)یھود،عرب، أندلسیون (لقد كان المجال الرباطي من المجاالت التي شھدت ھجرات  

ثقافات وملتقى لھا  ، ساھمت في تكوین  التشكیلة البشریة للمجتمع الرباطي على مدى قرون معبرا لل

طویلة ، فكان لھذه العناصر دور في إعطاء مدینة الرباط لونا خاصا بھا یمیزھا عن باقي المظاھر الثقافیة 

ثقافیة ألي مجتمع ، و كان بالمدن المغربیة األخرى ، خاصة في العادات و التقالید ، التي تعتبر الواجھة ال

العنصر األندلسي من أھم العناصر التي أثرت في العادات و التقالید بالمجتمع الرباطي ، فمنذ استقرار 

العائالت األندلسیة بالرباط ، و ھي تلعب أدوارا طالئعیة ، في الحیاة العامة للمدینة ، و على كافة األصعدة 
، و سنذكر من ھذه العادات ما أسعفتنا علیھ  المصادر والمراجع ، و  من ضمنھا الحیاة الثقافیة للمدینة 311

  :ھي 

 و ھي عادة حفظ األنساب من الضیاع ، و یعد عمل توثیقي    312 االحتفاظ بشجرة النسب األندلسي

و ھي من العادة التي حملھا األندلسیون معھم إلى المدینة، و یبدوا ) في التاریخ ( لھ أھمیة كبرى 

عادات التي  ورثوھا عن العرب المشارقة الذین ھاجروا إلى األندلس في عھد الدولة أنھا من ال

 .األمویة 

 تمیز أھل الرباط بأنواع محددة من المأكوالت ، بعضھا خاص بالحفالت و :  العادات الغذائیة

اع ، المناسبات ، التي یجتمع فیھا األھل و األصدقاء ، و سنعتمد في ذكربعض األمثلة من ھذه األنو

  : على قصیدة شعریة تصف بعض المأكوالت الغذائیة الخاصة بھذه المناسبات حیث یقول الشاعر

  ـبا            أھال و سھال أقبلــواـفمرحبا و مرح                        

  وذالك في صبیحـة           السبت الذي یستقــبل                           

  فغسلوا و بـــــكروا            وأسرعوا و ھرولوا                                    

  وھیئوا بطونــــكـم            لزردة تفضـــــــــــــل                          

  فطورھا فرتونــــة            تسقط لھا الحوامــــل                          

  ـــعـــھ            غریبة و قرشــــــــــلثم أتـــاي م                          

  بغریرھـــــا منوع             مسكر و معســــــــــل                          

                                                             
 البحث العلمي مجلة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة، "مدینة بالمغرب منطقة الرباط نموذجا –عالقة البادیة " ، ) عبد الفتاح(الزین   311

علمي ، الرباط ، جامعة محمد ، المعھد الجامعي للبحث ال المجال التجلیات و االستعماالت: ، ملف العدد 30السنة   44 – 43العدد، 
   64: ص  1997السویسي  ،  - الخامس

ط ، الرباط ، .جامعة محمد الخامس ،د –، منشورات كلیة األداب رباط الفتح عاصمة المملكة المغربیة، )عبد الكریم (كریم   312
   56: ، ص1999/1420



 

2016 مجلة لیكسوس العدد السابع ـ نونبر      120 
 

 

  و كفتة من فوقھا             بیضة كل تجعـــــــــــل                          

  لصحیح و المفصــــلثم دجاج بعـدھـــا             ا                          

  ثم شـــراب قھوة             عن حسنھا ال تسألـوا                                     

  وماء ورد عاطــــر             زینھ القرنفـــــــــــــل                                   

  313ابـــــــــلو روض أنس باسم           والبسط فیھ ش                        

تزخر ھذه القصیدة بالمعلومات عن العادات الغذائیة ألھل الرباط خاصة في المناسبات ، كما تخبرنا      

عن كرمھم و جودھم ،و حسن استقبالھم لضیوفھم ، كما نستنتج من القصیدة أن أھل الرباط قد اعتادوا 

في یوم معلوم ھو یوم السبت ، حیث یتم  على صلة أرحامھم  بتبادلھم للزیارات األسریة فیما بینھم ،

استقبال الضیوف بفطور متكون من فرتونة ، مرفقة بالشاي و الحلویات و مأكوالت مغربیة أخرى  

كالبغریر ، أما  في  وجبة الغذاء ، فیظھر أن أھل الرباط قد اعتادوا على تقدیم و جبتین في المناسبات ، 

تتوسطھا بیضة ، یلیھا طبق ثاني متكون من لحم الدجاج ، و ینھي ) كفتة(تتكون األولى من اللحم المفروم 

" الضیوف زیارتھم في المساء ، بعد شرب قھوة خاصة لذیذة ، أما عن المأكوالت األخرى فھناك 

   314"كساكیس المخفیة ، و المروزیة ، و الكعك و المقروط ، و المخرقة و الحالوي 

  التي 315تَغِنیھم بالموسیقى األندلسیةط نجد العادات التي أشتھر بھا أھل الربامن 

تعد لھا جلسات خاصة في نوادي المرح و الترفیھ ، حیث تشنف أسماعھم بأنواع من الموسیقى األندلسیة 

  :كما توضح ذلك الصورة التالیة

316بعض الرباطیین في إحدى نوادي األنس یستمتعون بالموسیقى األندلسیة  

  

  

  

  

                                                             
   58، ص رباط الفتح عاصمة المملكة المغربیةكریم ،  313

نفسھ  314  
57ص ،  نفسھ 315  

316  Malka  (Jean Pierre), Rabat D’hier Et D’aujourd’hui , Edition Marsam 2002 , Impression 
okad -rabat  , Décembre 2002, p123 
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الذي نافس الخط المغربي ، حیث كان یستخدم في  317 حفاظ على الخط األندلسيالو من عادات أھل الرباط 

البناءات العمرانیة لما یضفیھ علیھا من جمالیة فنیة ، و كما ذكرنا سابقا عن التأثیر األندلسي الظاھر في 

ال ، استعمالمجتمع الرباطي و الذي وصل إلى حد التأثیر اللغوي ، حیث أصبحت من عادات أھل الرباط 

   318عشرات من الكلمات و المصطلحات اإلسبانیة 

 بعض المصطلحات اإلسبانیة في اللھجة الرباطیة320،319

 بعض المصطلحات اإلسبانیة التي ادخلھا المورسكیون إلى اللھجة الرباطیة

 بوجادور كونطراباندو الریحیا

 ماریو فالصو فلیزا

 بابور فالطا باندیرا

 بانیو فابور بومبھ

اطوبار كالطا  براكة 

 كابیسا الكاسروال المونطیرا

 قمیزا الكروسة البوبیدا

( بعض المصطلحات اإلسبانیة التي ادخلھا المورسكیون إلى اللھجة الرباطیة 

)تتمة  

 كارو الكرویال الطارما

 تشاكیطا الصباط لویزا

 كومیر بالصة سوبا

                                                             
56، ص  المملكة المغربیة رباط الفتح عاصمةكریم ،   317  
57: ، ص   نفسھ  318  
93و   92:  ص، صمن خالل الوثائق مدینة الرباط جازولیت  ،   319  
57: ، ص  المملكة المغربیة رباط الفتح عاصمةكریم ،   320  
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 فابریكا تیرا بوفرتونا

 فداوش طیارتو البصطیلة

ویرتيس سكویال  دوندة 

 كوما صیمانة سبیطار

 لیترو صندالة فامیلیا

 مالیطا روینة برمیل

 مانیرا باكیط بوطا

 مایو بندیر الصالة

 نیكرو كارطا 

 

التي كانت عبارة عن بساتین و  321كذلك من عادات أھل الرباط الخروج للنزھة في ضواحي الرباط 

  .سبت من كل أسبوع عرصات و أجنة  و كان یخصص لھذه النزھة یوم ال

 للرباطیین عادات خاصة في طقوس الزواج ، التي تكون على :  عادات الزواج 

الطریقة اإلسالمیة بالنسبة للمسلمین من أھل الرباط فیما یخص الواجبات الشرعیة أما االحتفاالت فتكاد  

لدینیة ، فقبل حفلة تكون مشتركة بین المسلمین و الیھود مع بعض االختالفات التي تفرضھا العقیدة ا

الزفاف ، تكون خطبة العروس ، حیث یتم اختیار الزوجة للفتى الذي ال یملك رأیا في ذلك ، فتقوم عائلة 

الفتى بإرسال بعض الوجھاء و الشرفاء للتمھید للخطبة ، و بعد التراضي و وقوع القبول ، و االتفاق على 

وط الزواج ، یتم تحدید موعد االحتفال بالخطبة ، الواجبات الشرعیة ، من صداق و مھر و غیرھا من شر

فیتم االجتماع في دار الفتاة ، حیث تقام حفلة على شرف أھل العریس ، یقدم فیھا الحلیب و التمر و 

، أما عند حلول موعد  322) لقماري ( الحلویات ، و یتطیبون بماء الورد و مباخر الند و عود الصندل 

للعشاء ، عن طریق منادي الذي یجوب األسواق و أحیاء المدینة ، و تقدم  الزفاف فیتم دعوة جمیع الناس

في ھذه اللیلة للحضور كؤوس الشاي و أنواع الحلویات ، مرفقة بموسیقى الطرب األندلسي ، التي ترافق 

                                                             
59: ، ص  المملكة المغربیة رباط الفتح عاصمةكریم ،   321  
156: ص ، تاریخ رباط الفتحالسویسي ،   322  
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العروس إلى عروسھ ، و كانت لدى الرباطیین عادة غربیة في طقوس الزواج ، حیث تظل العروسة 

كلما دخل علیھا أو كلمھا عریسھا طیلة أسبوع العرس الذي ینتھي بحفلة أخر األسبوع و  مغمضة عینیھا

تسمى حفلة السالم یقیمھا العریس و یحضرھا أھل العروس الذین یجلبون  معھم أطعمة و حلویات متنوعة 

ت متعالیة وسط زغارید و أصوا  323باإلضافة إلى الفواكھ الجافة و الطریة في موائد مغطاة تسمى الطفایر

من ھذا ( بالصالة على النبي ، كما یحضر ھذه الحفلة ذوو المحرم من أھل العریس للسالم على العروسة 

و مشاھدة طلتھا األولى ، و كان ال یرى العروسة فیما بعد إال من حضر ) الغرض سمیت بحفلة السالم 

  . 324ھذه الحفلة 

 ء بھا األندلسیون معھم ، ھذه الحفلة من العادات التي جا:  حفلة اللة كسابة 

وھي حفلة تقام یوم الجمعة األولى من شھر رجب من كل سنة ، تقوم فیھا النسوة باالجتماع بشكل تلقائي 

، و یحضر 326، و یتوجھون إلى ساحة لودایا ، أمام ضریح سیدي عبد الرفیع األندلسي  325في شارع العلو

و أبھى ما لدیھم من اللباس ، و تكون الفتیات متزینات  فیھا األطفال الذكور منھم و اإلناث ، مرتدین أحسن

بأفخر الثیاب و المجوھرات ، و التي تتكون في الغالب من مثل ما تلبسھ العرائس ، و یتغنون بأغاني تعبر 

  أاللة كسابة عطیني الراجل دابا دابا:عن رغبتھم في الزواج ، حیث تنشد الفتیات 

سببا في تسھیل التعارف  و غالبا ما تكون ھذه الحفلة 327لمرا دابا دابا  أاللة كسابة عطیني:و یجیب الذكور 

 و الزواج

328الفتیات صغیرات و أمھاتھم بحفلة اللة كسابة   

  

  

  

  

  

 
                                                             

157: ، ص  تاریخ رباط الفتحالسویسي ،     323  
158: نفسھ ، ص   324  

 325  Basset, Henri," Fête De Lala Ksabah" Revue Franc- Maroc N°6  15 juin 1917 P 35  
159: ، ص تاریخ رباط الفتحالسویسي،   326  

327 Basset, Henri," Fête De Lala Ksabah", Reuve Franc- Maroc op,cit  P        36  
328 Basset, Henri, Fête De Lala Ksabah op,cit P        35  
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329خطیبات صغیرات و أمھاتھم بشارع لعلو بالرباط ینتظرن بدایة حفلة اللة كسابة   

  

  

  

  

  

  

  

 تمیز بھا نسوة مدینةھي من العادات التي ت:  الجلوس على سطوح المنازل 

الرباط حیث یجتمع النسوة في سطوح المنازل خاصة في األیام المشرقة ، فیجعلون من تلك السطوح  

     330أماكن للترویح عن النفس و شرب الشاي و تبادل الحدیث 

 اشتھر الرباطیین بلباس البرنوس خاصة في الحفالت:  عادات اللباس 

قة الذكر ، حیث یلبس فیھا األطفال برانس حمراء أو خضراء ، أما الخاصة ، كحفلة اللة كسابة الساب 

الفتیات فیرتدین قطعة كبیرة من القماش تغطیھن بالكامل  باستثناء فتحة صغیرة لترى بھا الفتاة الطریق و 

  و ھو لباس منتشر في المغرب عامة مع بعض االختالفات من جھة ألخرى   331تسمى بالحایك 

  فة إلى ھذه العادات التي كان ینفرد بھا أھل الرباط فقد كانت لدیھم عادات باإلضا :عادات أخرى

أخرى یشتركون فیھا مع باقي المدن المغربیة ، وبعض البلدان اإلسالمیة ، نظرا للطابع الدیني الذي تقام 

من فیھا ھذه العادات ، كحفلة العقیقة و الختان و حفالت ختم القرآن أو الحذقة التي تقام على شرف 

استكمل حفظ كتاب اهللا و تسمى بإخراج السلكة، ، حیث عرفت مدینة الرباط بأنھا مدینة أھل الورع و 

الفضل و العلم ، كما تشیر إلى ذلك األسماء التي كانت تطلق على بعض األحیاء ، كحي بدعیة و مڭانة ، 

ى حرص أھل ھذه األحیاء التي كانت تطلق على الحي الممتد من سیدي فاتح إلى درب ڭناوة ، كنایة عل

                                                             
329 Ibid, P            36:  

160: ص  ، الفتح تاریخ رباط،  السویسي   330  
331 Basset, Henri , "Fête De Lala Ksabah" , revue Franc- Maroc op,cit , P  35:  
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  332على إقامة الصالة في وقتھا ، فیرتقبون حلول وقت الصالة معتمدین في ذلك على ساعتھم الصدریة 

ذا الثناء على ورع أھل الرباط إال أنھ كانت لدیھم إحدى العادات المبتدعة و ھي زیارة األضرحة رغم ھ

یح سیدي الیابوري الذي كان یطلق علیھ حامي للتبرك و قضاء الحوائج كـزیارة ضریح اللة شالة أو ضر

  :الصیادیین و یقع على شاطئ مدینة الرباط  كما توضح ذلك الصور التالیة

333نساء مجتمعات حول ضریح اللة شالة  

  

  

  

  

  

  

 

334بالرباط ) حامي الصیادین ( ضریح سیدي الیابوري   

  

 

 

 

 

 

 
                                                             

751: ص  ،اإلستیطان و الحمایة بوشعرا مصطفى ،   332  
333 Mission sientifique au maroc ," rabat, salé,challeh" , Reuve France-maroc N°9 15 septembre 1917 
, P: 6 
334 Malka  (Jean Pierre), Rabat D’hier Et D’aujourd’hui , op. cit. p : 126 
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: خالصة   

طي ، و التي بلورتھا ساكنة المدینة المتعددة تعددت و تنوعت العادات الممیزة للمجتمع الربا

الروافد و الثقافات و الدیانات ، لكن رغم ھذا االختالف فقد استطاع المجتمع الرباطي أن یكون ثقافة 

واحدة تتمیز عن غیرھا من الثقافات المغربیة بباقي المدن ، لكن ھذه العادات و التقالید التي تمیزت بھا 

ھجمة شرسة من الثقافة الغربیة  خاصة بعد االحتالل الفرنسي الذي سینتدب مدینة الرباط ستتعرض ل

مختلف الوسائل لغربنة و فرنسة المجتمع المغربي ككل ، فما ھي ھذه العادات التي اقتحمت و فرضت 

  .نفسھا على المجتمع الرباطي ، و كیف ساھمت الجالیات األوروبیة في ذلك ؟

 
 


