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

العدد ثلة من املواضيع املختلفة، وقد أسهم يف اغناء حمتوياا باحثني االلكترونية الفتية، وأدرجت الة يف هذا 
هلدف تثمني  من املغرب وخارجه،وهذا يعكس انفتاح جملة ليكسوس على كل الباحثني باملغرب وخارجه، وذلك

بني املهتمني التبادل املعريف والعلمي بني الباحثني،وإميانا من الة بضرورة ربط أواصر التعاون وتبادل اخلربات 
 يف خمتلف ختصصات العلوم اإلنسانية، لتكون رافدا ومرجعا علميا للطالب والباحثني باملغرب وخارجه.

من جامعة  ملياء حممد شرف الدين ذ.واشتمل هذا العدد على حماور م تاريخ االسالم، حيث سامهت  
، كما أدرجت مواضيع الزراعي يف املدينة مسامهة التجار املكيني يف النشاططرابلس بليبيا مبقال علمي حول 

أخرى م تاريخ افريقيا جنوب الصحراء من خالل العمل املترجم لألستاذ عبد القادر مباركية من جامعة عباس 
الغرور خنشلة اجلزائر. وإلغناء النقاش املنهجي للتاريخ، أدرج مقالني حول قضايا التاريخ على ضوء مناهج 

أمهية العلوم اإلنسانية و سبل حول  فيصل فاتحتاذ خالد أوعسو، وكذلك مقال لألستاذ العلوم االنسانية لألس
، وخصصت الة جانبا من تاريخ املغرب املعاصر من خالل مقال لألستاذ حممد أبيهي تفعيلها يف خدمة اتمع

فاطمة الباحثة  حول موضوع مقاومة احاحان لالحتالل الفرنسي وأحداث دار لوضا، وكذلك مسامهة الطالبة
، كما ساهم الطالب مسامهة املغاربة يف احلرب العاملية الثانية:جمندو إميوزار مرموشة منوذجامبقال حول  حيدة

.وأما املسامهات األخرى، عن مسار احلركة الوطنية يف املنطقة اخلليفيةالباحث وليد موحن مبقال يهم مسار 
م مبقال حول جوانب من قضايا التاريخ البحري باملغرب، فكانت لكل من األستاذ عمر عمالكي، الذي ساه

، بين زروال يف ذاكرة املستكشفني األوربيني الذي ساهم مبقال حول نور الدين أغوثان،ومقال لألستاذ 
سلوان وقلعتها خالل بداية ق  ، اليت متحورت حول تاريخ منطقة نورالدينوكذلك مسامهة الطالب الباحث 

 .م20

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

قاالتكم الغناء هذا املشروع التارخيي وذلك لنشر املعرفة التارخيية على نطاق واسع، وننتظر مسامهاتكم وم
ويف اخلتام نشكر كل من ساهم يف  االلكتروين، لكي يكون منارة وقنطرة للباحثني والتعريف بانتاجام التارخيية.

يف العدد اخلامس من هذا املولود  شاء اهللا إن موعدنا سيتجددمن جملة ليكسوس، و رابعالعدد ال إثراء
داخل وخارج  االلكترونية لتعم الفائدة مجيع املهتمني باملعرفة التارخيية إصداراتهاصل وي، ل االلكتروين اجلديد

 م01/07/2016جملة ليكسوس االلكترونية املغرب يف .املغرب
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نشطت أقالم الدارسني لتاريخ العرب االقتصادي يف التأكيد على أمهية النشاط  لقد

التجاري بالنسبة ألهل مكّة، وجعلوه احملور الرئيسي الذي تقوم عليه شهرم االقتصادية. وال لوم 
عليهم، يف الواقع، يف اختاذهم هذا املنحى إذا ما أخذنا يف االعتبار أنهم استدلوا على ذلك 

روف اجلغرافية واملناخية ملكّة. إال أنّ هذا التوجه ال يعطي صورة حقيقية ملا كان يزاوله بالظ
املكيون من نشاط اقتصادي، خاصة وأنه كان من بينهم من كان ميلك األراضي الزراعية خارج 
مكة، عالوة على هجرة أكثرهم إىل يثرب/املدينة ذات الطابع الزراعي. وعلى الرغم من أن 

جارة قد اعتربت أحد األنشطة االقتصادية اهلامة يف يثرب، فإن غلبة النشاط الزراعي ا حييلنا الت
  إىل التساؤل عن مسامهة املهاجرين ذوي العقلية التجارية الساعية وراء الربح فيه.

  
هلذا الطرح سوف تم هذه الدراسة بالبحث يف مسألة مسامهة املكيني يف النشاط  وفقا

م) من خالل ثالثة عناصر رئيسية. يتم يف األول منها 643-622هـ/23-1الزراعي يف املدينة (
التوقف عند خلفية أهل مكة التجارية. أما العنصر الثاين فخصص لدراسة احمليط الزراعي يف يثرب/ 

  

 لمیاء محمد                
 الدین شرف                

 لیبیا-بلسجامعة طرا
 

مساهمة التّجار المكيين في النشاط 
 م)643-622ه/  23-1الزراعي في المدينة (
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وكيفية امتالك املهاجرين لألراضي الزراعية ا. يف حني عين الثالث بالبحث يف مدى  املدينة
  مسامهة التجار املهاجرين يف النشاط الزراعي باملدينة/ يثرب.

  
هذه الدراسة الرجوع إىل عدد غري قليل من املصادر واملراجع، منها مؤلفات  حتمت

تارخيية واقتصادية باإلضافة إىل كتب احلديث. ولقد حاولت من خالهلا توجيه االهتمام األكرب إىل 
األخذ عن املصادر األوىل، منها: السرية النبوية البن هشام، والسري واملغازي البن إسحاق وتاريخ 

ل وامللوك للطربي وسرية ابن كثري وفتوح البلدان للبالذري وغريها. وإن زخرت هذه املصادر الرس
باملعلومات عن التجار املكيني منذ ما قبل اإلسالم فإا مل تولِ نشاط املهاجرين الزراعي اهتماما 

القة من يذكر، خاصة يف الفترة قيد الدراسة مما حدا يب إىل حماولة التقاط املعلومات ذات الع
مصادر متفرقة. أما عن أهم املراجع اليت اعتمدت عليها فأذكر كتاب املفصل يف تاريخ العرب قبل 
اإلسالم جلواد علي، الذي بالرغم من اهتمامه بالفترة اجلاهلية فإنه يسلط الكثري من الضوء على 

كتاب ياسني موضوع الدراسة، خاصة وأن مصادره إسالمية يف الغالب. كما ميكن اإلشارة إىل 
جنمان "تطور األوضاع االقتصادية يف عصر الرسالة والراشدين" ومؤلّفي برهان الدين دلو "مسامهة 

  يف إعادة كتابة التاريخ العريب ما قبل اإلسالم إىل ظهور األمويني" و"حظرية العرب قبل اإلسالم".
  

  خلفية أهل مكة التجارية
  

خاصة قبل اإلسالم. واجلدير بالذكر أنّ  عدت التجارة املصدر األساسي القتصاد مكة
أمهيتها ال تقلل من النشاطات االقتصادية األخرى وخنص بالذكر منها احلدادة والنجارة وصناعة 

إال أنّ غلبة النشاط التجاري على أهل مكّة جعله يتبوأ املقام األول يف  ،1األسلحة وصناعة األواين
 االقتصاد املكّي
املكّيني يف حقيقة األمر حنو النشاط التجاري واهتمامهم به دون غريه من األنشطة  وتوجه

االقتصادية األخرى قد حكمته اعتبارات عدة، لعلّ من أمهها العامل اجلغرايف والعامل السياسي 

                                                             
؛ خليل 47، ص 1991، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، تطور األوضاع االقتصادية يف عصر الرسالة والراشدينياسني جنمان ،   1

 Ibrahim Mahmood, “Social؛ 45، ص 1982، دار الرشيد للنشر، بغداد، يف الفكر االقتصادي العريب اإلسالميحمسن، 
and economic conditions in pre-islamic Mecca”, in International journal of Middle East 

studies, Cambridge Univ press, n°12, 1982, p347.    
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فانعدام  2.والعامل الديين.  فأما العامل اجلغرايف فيتمثل يف أنّ مكّة بلد يف ﴿واد غَريِ ذي زرعٍ﴾
أساس العملية اإلنتاجية   -3باستثناء وجود بعض اآلبار الصاحلة للشرب وخاصة بئر زمزم –املاء 

الزراعية يف مكة جعل أهلها يتجهون إىل التجارة. وأما العامل السياسي فيكمن يف األزمة السياسية 
تزدهر وتأخذ مكاا اليت شهدها اليمن وقد أثّرت على مسار اقتصادها، ساحنة الفرصة ملكة كي 

يف التجارة الدولية. وقد ساعدها على ذلك أيضا، حتول الطرق التجارية بالقرب منها إثر تعطّل 
  4طريق التجارة  عرب العراق نتيجة احلروب املستمرة بني الروم والفرس.

كما كان لالعتبارات الدينية دورها يف مزاولة املكيني التجارة. فكان الرتياد احلجيج 
السنوي الكعبة أثره يف تنشيط احلركة التجارية. دون أن ننسى وجود بيت اهللا احلرام بني ظهراين 
مكة كان قد رفع من شأا بني بقية املناطق، حاثا بذلك سكاا على العمل على استحداث 

  مؤسسات دينية كان هلا يف ذات الوقت أبعاد اقتصادية (الرفادة والسقاية).

                                                             
  .37القرآن الكرمي، سورة ابراهيم، اآلية   2
، حتقيق رشدي الصاحل أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثارملزيد من التفاصيل أنظر : األزرقي، أبو الوليد حممد بن عبد اهللا بن أمحد،   3

  .244-214، صص 2، ج1965ملحس، دار الثقافة، مكّة املكرمة، 
، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، هور األموينيمسامهة يف إعادة كتابة التاريخ العريب ما قبل اإلسالم إىل ظدلو برهان الدين،   4

  .62، ص1983
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هو خرج خترجه قريش يف كل موسم من أمواهلا فتصنع منه " يقول ابن األثريفالرفادة، 
ا السقاية فهي اسقاء احلجيج املاء العذب وكان عزيزا مبكة أم 5."طعاما للحاج يأكله الفقراء

وأمهية هاتني املؤسستني على الصعيدين السياسي واالقتصادي تفسر إىل حد ما  6جيلب إليها.
تشري إىل  8فاملصادر 7ليها، وهم املمثلون للمأل واملسيطرون على دار الندوة.صراع وجوه قريش ع

(حلف املطيبني، حلف األحالف) كان سببه الرتاع الذي شب بني بين  9إنّ ظهور بعض األحالف
عبد مناف وبني بين عبد الدار. فتضامن هذان احليان من أجل الرفادة والسقاية املرتبطتان أساسا 

 يعكسان أمهيتهما االقتصادية والسياسية. مبوسم احلج

كما أن احللف يهدف إىل إضفاء الشرعية على هاتني املؤسستني، وهذه الشرعية وباتفاق 
اجلميع جيب أالّ متس ومن يعتدي عليها يعترب خارجا عن اموعة.  هذا وإن كانت األحالف قد 

نو عبد الدار) فإنّ أحالفا أخرى أخص عقدت حمليا (داخل مكّة) وبني أهلها (بنو عبد مناف وب
قد ظهرت للوجود واختذت الوجهة ذاا، أال وهي احملافظة على  10بالذكر منها حلف الفضول

  املصاحل االقتصادية. 
  

                                                             
الكامل يف ابن األثري اجلزري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين امللقب بعز الدين،   5

  . 13، ص 2، ج1980عريب، بريوت، ، عين مبراجعة أصوله والتعليق عليه خنبة من العلماء، دار الكتاب الالتاريخ
  .114، ص1األزرقي، املصدر السابق، ج  6
يذهب األزرقي إىل القول " إنما مست دار الندوة الجتماع النداة فيها، يندوا وجيلسون فيها إلبرام أمرهم وتشاورهم " وإنه ال    7

، 1حلفائهم (وهو امتياز لذوي السلطة). املصدر السابق، جيدخلها إال من كان عمره أربعني سنة فما فوق باستثناء أبناء قصي و
  .110-109صص

، تصحيح وضبط أمحد عبد الشايف، دار الكتب السرية النبوية؛ ابن كثري، أيب الفداء احلافظ، 14، ص2ابن األثري، املصدر السابق، ج  8
  .52، ص1العلمية، بريوت، د.ت، ج

لف: القسم، حلف أي أقسم واحللف بالكسر هو العهد يكون بني القوم. وقد حالفه أي عاهده. ذكر ابن منظور أنّ " احللْف أو احلَ  9
وحتالفوا أي تعاهدوا،  قال ابن األثري أصل احللف املعاهدة على التعاضد والتساعد واالتفاق." ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد 

  . 53،55صص ،9، مج 1968، دار صادر، بريوت، لسان العرببن كرم، 
، مكتبة خياط، بريوت، التنبيه واألشراف؛ املسعودي، أبو احلسن، 9، ص2ملزيد من التفاصيل أنظر: ابن األثري، املصدر نفسه، ج  10

، 2، ج1987، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، مروج الذهب ومعادن اجلوهرو ،42، ص1965
  .276ص
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وإن كان حللف املطيبني وحلف األحالف وحلف الفضول دور يف حتقيق بعض األمن 
داخل مكة، فإن التطلّع إىل التجارة اخلارجية كان قد واالستقرار الذين حيتاجهما النشاط التجاري 

تدعم تطلعات قريش السياسية واالقتصادية وانبثق عنها  11تطلّب اللجوء إىل ابرام اتفاقيات/ إيالف
  رحليت الشتاء والصيف اللتني ورد ذكرمها يف القرآن الكرمي.

وعبد مشس واملطّلب على أنّ أصحاب اإليالف أربعة أخوة، هم : هاشم  12جتمع املصادر
ونوفل بنو عبد مناف. وكان هاشم بن عبد مناف مستحدثها. فأخذ لتجار مكّة أمانا من ملوك 
الشام ويف طريق عودته إىل مكّة أبرم عهودا مع القبائل الواقعة على الطريق التجاري الرابط بني 

، 14م إىل قريشوعندما وصل مكّة كان هذا اإليالف من أعظم ما جاء به هاش 13مكة والشام.
وكان ذلك بدء إيالف قريش. وأخذ عبد مشس أمانا من النجاشي واملطلب من ملوك اليمن ونوفل 

ومن اجلدير بالتنويه أنّ التعامل مع القوى السياسية يف كل من الشام والعراق  15من ملوك العراق.
التجار مبثابة سفراء ، وكثريا ما أعترب 16واليمن واحلبشة أوجد عالقات سياسية بينها وبني مكّة

وممثلني لبلدام يف املناطق اليت يرتادون للتجارة. كما ارتبطت القبائل الواقعة على طريق التجارة 
  مبكة ارتباطا وثيقا حتمته الظروف واملصاحل االقتصادية ونشأ عنه ارتباط سياسي إن صح القول.

  

                                                             
  .10، ص 9يقول ابن منظور أن " اإليالف من آلف. وآلفت فالنا الشيء، أي ألزمته إياه." املصدر السابق، ج  11
، ص 2، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بريوت، د.ت، جتاريخ الرسل وامللوكالطربي، أبو جعفر حممد بن جرير،   12

أنساب ؛ البالذري، أبو احلسن أمحد بن حيي، 75، ص1در، بريوت، د.ت، ج، دار صاالطبقات الكربى؛ ابن سعد، حممد، 252
  .94، ص 1؛ ابن كثري، املصدر السابق، ج59، ص 1، ج1959، حتقيق حممد محيد اهللا، دار املعارف، القاهرة، األشراف

، صص 1908عة الظاهر، القاهرة، ، مطبمثار القلوب يف املضاف واملنسوبالثعاليب، أبو منصور عبد امللك بن حممد النيسابوري،   13
89-90.  
  .13، ص1967، دار الكتب العامة، بريوت، األوائلالعسكري، أبو هالل بن عبد اهللا بن سهل،   14
، 1978، حتقيق يوسف أسعد داغر، دار األندلس، بريوت، مروج الذهب؛ املسعودي، 252، ص 2الطربي، املصدر السابق، ج  15
  .11، ص2املصدر السابق، ج؛ ابن األثري، 33-32، صص 2ج 
  ؛23، ص1؛ ابن كثري، املصدر السابق، ج149، ص1األزرقي، املصدر السابق، ج  16
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الوحيد) حتم عليهم العناية مبا إن اعتماد املكيني على التجارة، النشاط الرئيسي (وليس 
يدخل يف إطارها من معامالت (الوكالة والقراض والشركة) وضرورياا من تنظيم لألسواق 
والقوافل.لقد تعددت األسواق اليت كان يرتادها جتار مكّة  داخل اجلزيرة العربية وخارجها، فيذكر 

واملشقر وصحار ودبا والشحر وعدن  منها ابن حبيب على سبيل املثال : ومنها سوق دومة اجلندل
، ويضاف إليها عدد من األسواق األخرى 17وصنعاء والرابية وعكاظ وذي ااز ونطاة وحجر

. وانقسمت األسواق إىل أسواق يومية 21وسوق بين قينقاع 20وحباشة 19واحلزورة 18مثل: هجر
مسائها كسوق احلزورة وأخرى مومسية. فاألوىل تقع يف مناطق التجمعات السكانية واشتهرت بأ

مبكة وسوق بين قينقاع بيثرب. وتعرض يف هذه األسواق املواد الغذائية واالستهالكية على وجه 
، كسوق صحار بعمان وسوق 22اخلصوص. أما األسواق املومسية فهي منوطة باألشهر احلرم

ون موسم احلج كما انتهز املكي 23عكاظ والرابية وذي ااز ونطاة خبيرب، وسوق حجر باليمامة.
فقالوا ال ينبغي ألهل احلل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم  من لتنشيط حركة جتارم، "

احللّ إىل احلرم. فكان أهل احللّ يأتون حجاجا أو عمارا، فإذا دخلوا اجلرم وضعوا أزوادهم 
 24."وإما إجارةاليت جاءوا ا وابتاعوا من طعام احلرم والتمسوا من ثياب احلرم إما عارية 

فكان هذا ما ابتدعته قريش تبعا ألمهية موسم احلج وهو بيع الطعام والسلع األخرى للحجيج من 
، 25غري أهل مكّة، واستفاد املكيون من قيام األسواق فكانوا يعشرون كل من دخل مكّة تاجرا

                                                             
  .268-263، تصحيح ايلتره ليخنت تشيتر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، د.ت، صص كتاب احملربابن حبيب، أبو جعفر حممد،   17
، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، ص اية األرب يف معرفة أنساب العربالقلقشندي، أبو العباس أمحد بن علي بن عبد اهللا،   18

427.  
  .390، 1؛ ابن كثري،املصدر السابق، ج 248، ص2الطربي،املصدر السابق، ج  19
  .281، ص2الطربي،املصدر السابق، ج  20
دين عبد احلميد، دار إحياء السنة النبوية، ، مراجعة حممد حمي السنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين األزدي،   21

  .194، ص 3د.ت، ج
  .205، ص 2، جمروج الذهباملسعودي،   22
  .268، 267، 265ابن حبيب، املصدر السابق، صص   23
  .102، ص 1978، حتقيق سهيل زكّار، دار الفكر، دمشق، السري واملغازيابن اسحاق، حممد املطليب،   24
  .58-49، صص2ج، مروج الذهباملسعودي،   25
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 تفرض املكوس محاية لتجارم. ولئن سيطرت متيم على سوق عكاظ فإن تدخل قريش جعلها ال
   27خبالف بعض األسواق األخرى. 26على التجار وتصبح عكاظ بذلك سوقا حرة

  
أما القوافل فقد انقسمت بدورها إىل قوافل مجاعية وإىل قوافل خاصة. فالقوافل اجلماعية 

، وكلٌّ يسهم فيها حسب زفرة ماله وكلٌّ وفق خربته. 28تلك اليت يكون ماهلا موعة من التجار
فكان كلٌّ يربح قدر ماله عند اقتسام األرباح (وهي وجه من وجوه املشاركة). ومن اجلدير 
بالذكر أن ممارسة النشاط التجاري مل تقتصر على أصحاب األموال األثرياء وحسب، بل مارسه 
أشخاص عاديون، وذلك من خالل اقتراض األموال واملسامهة ا يف إعداد القوافل على أن يعيدوا 

الغ املقترضة إىل أصحاا حاملا تعود القوافل من رحلتها مع جزء من األرباح. ففي إطار حديثه املب
عن سرايا الرسول صلّى اهللا عليه وسلم،  يورد ابن األثري أن أبا العاص قد خرج متاجرا إىل الشام 

احدة ذات أما القوافل اخلاصة فتلك اليت خترج لصاحل أسرة و 29بأمواله وأموال رجال من قريش.
ويكون خروجها يف أي وقت شاء أصحاا، أي أن خروجها  ،30مال كثري أو لصاحل أفراد معينني

ال يقتصر على رحليت الشتاء والصيف، سواء خرج فيها أصحاا أو أرسلوا عنهم وكالء. فيذكر 
 31ابن اجلوزي أنّ عبد الرمحن بن عوف قد قدمت له عري من الشام وقد كانت سبع مائة راحلة.
  32كما تفيد املصادر بأن للمرأة دور يف النشاط التجاري املكّي ولعلّ يف السيدة خدجية خري مثال.

                                                             
  .379، ص7ج 1971، دار العلم للماليني، بريوت، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالمعلي جواد،   26
  .427؛ القلقشندي، املصدر السابق، ص 265،266ابن حبيب، املصدر السابق، صص  27
  .152، ص 2ابن كثري، املصدر السابق، ج  28
  .94، ص 2ابن األثري، املصدر السابق، ج  29
  .294، ص 7علي جواد، املرجع السابق، ج  30
، 1، ج 1969، حتقيق وتعليق حممد خافوري، فرح أمادين وحممد رواس قلعة جي، دار الوعي، حلب، صفوة الصفةابن اجلوزي،   31
  .352ص
يف جتارا وقد  يذكر كلّ من ابن هشام والطربي وابن اجلوزي أنّ السيدة خدجية كانت تاجرة تستأجر رجاال من قومها ليخرجوا  32

، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا وإبراهيم السرية النبويةكانت تضارم مباهلا.  ابن هشام أبو حممد عبد امللك، 
؛ 280، ص 2؛ الطربي، املصدر السابق، ج 199، ص 1االبياري وعبد احلفيظ شليب، دار إحياء التراث العريب، بريوت، د.ت، مج 

. ويذكر الطربي أيضا  أنّ " هند بنت عتبة قد اقترضت من عمر بن اخلطاب ماال من بيت 73ص 1وزي، املصدر السابق، ج ابن اجل
مال املسلمني وخرجت إىل بالد كلب تاجرة، فاشترت وباعت."  ولئن كان ذلك يف عهد عمر بن اخلطاب، فانه ال ينفي عنها 



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

13 
 

 
 

  
ء واألطباء والبيطريني  33وتتكون القوافل عادة من عدة فئات اجتماعية ففيها الرؤسا

من جلود  وترتاد الشمال كما ترتاد اجلنوب حتمل السلع املتوفّرة يف املنطقة 35واألدالء. 34واحلراس
وزبيب ولبان ومتور. وتستجلب ماال يتوفر فيها من حبوب وزيوت وبرد ميانية وثياب عدنية 

دون أن ننسى أن البضائع املتاجر ا مل تكن الستهلك مكّة  36وطيب وترب وصمغ وجواري.
فحسب، بل كانت جتارة عبور أيضا؛ ذلك أنّ قيمة السلع وحجمها أكرب بكثري من قدرة استيعاب 

  كة االستهالكية. م
  

أما التجارة الداخلية فتتكون بالدرجة األوىل من السلع االستهالكية الغذائية. وإىل جانب 
هذه األخرية تتم املتاجرة بالسلع اليت تنتج داخل حدود احلجاز من ثياب وأثاث وأواين معدنية 

جه اخلصوص كالتمور والزبيب وفخارية. علما بأنّ املواد املستهلكة داخل مكة، الغذائية على و
...، كانت تستجلب إليها من املناطق اليت جتاورها، إذا ما استثنينا بطبيعة احلال كبار التجار 
(املمثلني لفئة مترفة) القادرين على استجالب الثمني منها من الشام والعراق واليمن واحلبشة. 

  اوت اجتماعي.وربما يف تقسيم قريش إىل بطاح وظواهر ما يستشف منه تف
  

                                                                                                                                                                                              
؛ أما برهان الدين دلو فيذكر " أن أم أيب 221، ص 4ا. الطربي، املصدر السابق، ج شخصيتها التجارية قبل عهده وقبل اإلسالم أيض

  .36، ص 1، ج 1989، دار الفارايب، بريوت، جزيرة العرب قبل اإلسالمجهل كانت تتاجر يف العطور جتلب هلا من اليمن ." دلو، 
  .136ابن حبيب، املصدر السابق، ص   33
34  Ibrahim Mahmood, Op.cit., p 344. 
، ص 2ج 1987، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بريوت، تاريخ الرسل وامللوك الطربي،  35

449.  
، علي جواد، 70، ص 1983، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، إبراهيم، احلجاز والدولة اإلسالميةبيضون،  36  

 .307، ص 7جاملرجع السابق، 
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إن حركة التجارة بني الشمال واجلنوب عرب مسافات طويلة قد حتم وجود حمطات يف كل 
املناطق اليت مير ا التجار، حيث يتزودون منها باملاء والطعام من جهة ويسترحيون فيها من جهة 

ون أخرى. تبعا لذلك وجدت االستراحات وأماكن للنوم (الفنادق) واالصطبالت أين يرحي
  38كما حددت املسافات واألبعاد. 37عريهم.

  
متكّن كبار جتار مكّة من خالل مزاولتهم للتجارة واألعمال املصرفية واستغالهلم ملوارد 
احلج من اإلثراء وتكوين رؤوس أموال طائلة مستقطبني بذلك املركزين االقتصادي واالجتماعي. 

ن الذي يعترب من أثرى أهل مكّة ملا لديه من واتسعت ثروات العديد منهم مثل عبد اهللا بن جدعا
والعباس بن عبد املطلب الذي كان  39أموال، حىت أن جفانه يأكل منها القائم والراكب لسعتها.

وعبد الرمحن بن عوف الذي استطاع  41وبلغ رأس ماله مائيت ألف درهم. 40ماله متفرق يف أهله
ه أربعة آالف، مث تصدق بأربعني ألفا مث تصدق بشطر مالمجع أمواله من التجارة ، فكان قد "

وأبو بكر الذي كان يتاجر بالبز واملنسوجات وقد بلغ رأس ماله   42 ".تصدق بأربعني ألف دينار
وصفوان بن أمية بن خلف الذي يعد أحد املطعمني، وقد كلن يقال له  43أربعني ألف درهم.

  44سداد البطحاء.
  

                                                             
؛ أبو صوة، حممود، " رؤية جديدة للفتح 82، ص 1، دار األندلس، بريوت، د.ت، مج تاريخ العربطلس، حممد أسعد،   37

، ص 6، العدد  8، السنة 1986، مركز دراسة جهاد الليبيني ضد الغزو االيطايل، يناير جملة البحوث التارخييةاإلسالمي لليبيا"، يف 
43.  
  .324، ص 7املرجع السابق، جعلي، جواد،   38
  .60، ص1ابن كثري، املصدر السابق، ج   39
  .499-496، صص 1املصدر نفسه، ج   40
  .288ياسني، املرجع السابق، ص   41
، حتقيق وتعليق حممد إبراهيم البناء، حممد أمحد عاشور وحممود عبد الوهاب فايد، دار أسد الغابة يف معرفة الصحابةابن األثري،   42

  .480، ص 3الشعب، القاهرة، د.ت، مج 
  . 60، ص 1؛ طلس، املرجع السابق، مج 241-240، صص 1ابن اجلوزي، املصدر السابق، ج   43
  .25، ص 3...، مج أسد الغابةابن األثري،   44
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ألمواهلم يف التجارة وحسب، بل اجتهوا إىل الزراعة أيضا. فيذكر  مل يقتصر استثمار املكيني
وكان من بني  45".كانت لعامة قريش أموال بالطائف يأتوا من مكة فيصلحواالبالذري أنه "

 46هؤالء  املكيني العباس بن عبد املطلب وقد كانت أرضه تنتج الزبيب. فكان ينتبذه للحجيج.
، كما كانت لعبد اهللا بن عامر بن كريز أرض 47بن عمرو بن العاصوامتلك ا أيضا عبد اهللا 

  .*وازداد توجه املكّيني حنو النشاط الزراعي بعد اهلجرة إىل يثرب ذات اخلاصية الزراعية .48بنخلة

                                                             
  .118 ، ص1992، تقدمي إبراهيم بيضون، شرح وتعليق عبد األمري مهنا، دار إقرأ، بريوت، فتوح البلدانالبالذري،   45
  .117؛ البالذري، املصدر السابق، ص 114، ص 1األزرقي، املصدر السابق، ج   46
  .441، ص 7علي، جواد، املرجع السابق، ج   47
  .10، ص 2ابن سعد، املصدر السابق، ج   48

حتولت فاعلياا من مكة  أمهيتها بالنسبة للمكيني بعد ظهور اإلسالم وبعد اهلجرة إىل يثرب، بل -كنشاط اقتصادي –* مل تفقد التجارة 
املسجد". وقد أوالها املكيون واملسلمون عامة -إىل املدينة تبعا لتحول املؤسسة السياسية " دار الندوة" من مكة إىل املدينة " دار اإلمارة

وسلّم كان تاجرا، ومجع من  عنايتهم وزاولوها وفق قوانني ونظم حددا الشريعة اإلسالمية. وزاد من أمهيتها أن الرسول صلى اهللا عليه
  الصحابة كانوا كذلك.
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لئن وجهت العوامل اجلغرافية أهل مكّة :األرض الزراعية مبدينة يثرب وامتالك املهاجرين هلا
ملزاولة التجارة، فإنها سامهت يف حتديد نشاط سكّان مدينة يثرب االقتصادي. فاشتهرت هذه 

كثرية العيون والينابيع واملياه اجلوفية قريبة األخرية بالزراعة، وذلك لوقوعها يف أرض خصبة، "
 49."لزراعي أول ما يتبادر ملن يستوطن املنطقةملن يريد أن حيفر آبارا, وهذا ما جيعل العمل ا

كما تشقّها العديد من األودية اليت تعتمد على مياه األمطار. ومن أشهر هذه األودية، وادي 
. كما كانت لشراج 54وقناة 53ووادي العقيق 52ووادي مذينيب 51ووادي بطحان 50مهزور
اآلبار اليت يستمد منها سكاا بيثرب أمهية كربى يف سقي األراضي. كما زخرت يثرب ب 55احلرة

 58وحا 57وغرس 56مياه الشرب ومنها أيضا يسقون زروعهم كبئر أنا وبضاعة والدربك ورومة
. ولعلّه يف ذكر الوديان واآلبار ما يوضح أن الزروع كانت تسقى سيحا من خالل ما 59وأريس

 60أصحاب األراضي العبيديمد من قنوات تصل إىل األراضي الزراعية أو بالدالء. ولقد استخدم 
ملا حتتاجه العملية الزراعية من عمل (حرث، سقي، بذر للحبوب، غرس للثمار واحلصاد) ال سبيل 

  لصاحب األرض أن ينجزه مبفرده. 
                                                             

  .99، ص 1، ج 1993، د.ن، املدينة املنورة، التاريخ الشامل للمدينة املنورةبدر، عبد الباسط،   49
  .234، ص 5، مج 1957، دار صادر، بريوت، معجم البلداناحلموي شهاب الدين أبن أيب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا،   50
  .446، ص1السابق، مج املصدر 51 
  .91، ص5املصدر السابق، مج   52
  .138، ص4املصدر السابق، مج   53
  .401، ص4املصدر السابق، مج   54
وهو مسيل املاء من احلرة إىل السهل، وهي اليت خوصم فيها الزبري عند  -مجع شرج -يذكر ياقوت احلموي أن " شراج احلرة   55

  .331، ص3صدر السابق، مج الرسول صلّل اهللا عليه وسلّم". امل
  .299، 298، ص1املصدر السابق، مج   56
أخبار مدينة الرسول (املعروف بالدرة يذهب ابن النجار إىل القول بأا بني الشجر. ابن النجار اإلمام احلافظ حممد بن حممود،   57

  .45، ص 1971، حتقيق صاحل مجال، دار الفكر، مكة املكرمة، الثمينة)
  .41النجار أا " وسط حديقة صغرية جدا، وعندها خنالت ويزرع حوهلا." املصدر السابق، ص يذكر ابن   58
  .43املصدر السابق، ص   59
. ويذهب 82، ص 5يذكر ياقوت احلموي أنّ خنيل و زروع أهل يثرب " تسقى من اآلبار عليها العبيد". املصدر السابق، مج   60

اب األراضي الشاسعة منها على وجه اخلصوص كانوا قد استخدموا العمال. العلي، صاحل صاحل أمحد العلي إىل القول بأنّ بعض أصح
  .172، ص 1، مج 1988، مطبعة امع العلمي العراقي، الدولة يف عهد الرسولصلّى اهللا عليه وسلّمأمحد ، 
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. فأما الضاحية فهي ما يكون خارج سور وتنقسم األراضي الزراعية إىل ضاحية وضامنة
. وتكون ملكية هذه األراضي ملكية خاصة 61املدينة، وهي أوسع من الضامنة اليت تكون داخله

. وختتلف مساحات هذه امللكيات 63أو حتاط حبائط 62ثابتة مبا يوضع على حدودها من عالمات
ام املادية ملزاولة هذا النشاط من موقع إىل آخر يف مدينة يثرب تبعا للمسيطرين عليها وقدر

، وتوفري حيوانات احلرث 64(الزراعة) وتوفري أدواته اإلنتاجية (مسحاة، معول، حمراث، خمدة...)
وقد يستعمل حيوان أو أكثر حسب مساحة  65والسقي أيضا (محري، ثريان، ابل وكذلك الكالب).

يها الشعري والبصل والسلق ، وإن أنتجت أراض66األرض. ولقد اشتهرت يثرب بإنتاج التمور
  67والقثاء والثوم.

  
سيطر يهود بين قريظة وبين النضري على األراضي الزراعية مبدينة يثرب قبل اهلجرة وبعيدها. 

وقد كانت أراضي  68فيذكر البالذري أن خمرييق (أحد يهود بين النضري) كانت له سبع حوائط.
إمجاال، كانت  69ين قريظة تقع على مهزور.بين النضري تقع على مذينيب يف حني كانت أراضي ب

افلة. أراضي اليهود بالس  
  

                                                             
  .28، ص 7علي جواد، املرجع السابق، ج   61
  .135، ص 7املرجع السابق، ج   62
  .179، ص3ج  أبو داود،  63
  .47، ص7علي جواد، املرجع السابق، ج  64
جاء يف احلديث النبوي الشريف" من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قرياط، إال كلب حرث..." اليوسفي، حممد حبيب   65

، 3التراث العريب، بريوت، د.ت، ج ، دار إحياء زاد املسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلماهللا بن الشيخ سيد عبد اهللا بن سيدي أمحد، 
  .106ص
  .82، ص 5احلموي، املصدر السابق، مج   66
  .60،61، 58، صص 7على جواد، املرجع السابق، ج   67
  .68البالذري، فتوح البلدان، ص   68
  .14ابن النجار، املصدر السابق، ص   69
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راضي الزراعية بيثرب، كان من البديهي التطرق ملكونات وتفسريا لسيطرة اليهود على األ
اتمع اليثريب قبيل اهلجرة النبوية. فقد كان هذا األخري يتكون من اليهود واألوس واخلزرج. وقد 

ألخريين يف التواجد يف يثرب، ذلك أن مقدمهم كان على إثر دمي خبنتصر سبق اليهود هذين ا
بيت املقدس وإجالئه لبين إسرائيل وسبيهم. وقد طرد اليهود حاملا استقروا بيثرب من كان ا من 

وتوسع اليهود  71، الذين كانوا أول من عمر  بيثرب الدور واآلطام* واتخذ الضياع.70العماليق
زراعي ملا حيملونه من خربة زراعية، خاصة وأم قدموا من بلد زراعي وهي الشام، يف نشاطهم ال

ال ينفي عنهم ذهنيتهم التجارية اليت  هذا إال أنّ ،72فقد كانوا يزرعون وحيصدون يف فلسطني
  73وظّفوها يف أسواق يثرب.

                                                             
  .64البالذري، املصدر السابق، ص   70
  .84، ص 5السابق، مج  احلموي، املصدر  71

األطام (مفردها أطم) وهي أحياء مغلقة اقيمت كنوع من الدفاع الذايت من هجمات القبائل العربية. بيضون، إبراهيم، احلجاز والدولة  *
شر والتوزيع، اإلسالمية: دراسة يف إشكالية العالقة مع السلطة املركزية يف القرن األول اهلجري، املؤسسة اجلامعية للدراسات والن

  .44، ص1983بريوت، 
  .99، ص 1بدر، املرجع السابق، ج   72
  .88، ص 1العلي صاحل، املرجع السابق، مج   73
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من إثر بقي اليهود مسيطرين على األراضي الزراعية حىت مقدم األوس واخلزرج من الي
سد مأرب، وقد وجدوا األموال واآلطام والنخل يف أيدي اليهود ووجدوا العدة والقوة  ايار

وأقام هؤالء يف ظلّ اليهود يعملون يف أراضيهم حىت استطاعوا تكوين ثروة. فخاف  74معهم.
الذي استطاع أن  75اليهود منهم وضيقوا عليهم. فاستنجد األوس واخلزرج مبالك ابن عجالن

، 76يطوع هلم يثرب وتصبح حتت سيادم. فبنوا اآلطام، وقد بلغ عددها مائة وسبع وعشرين أطما
واختذوا األراضي حيث طبقوا فيها ما حيملونه من بيئتهم من معرفة باألرض والعناية. إال أنّ التوتر 

أضعف من وحدما ومل  77بني القبيلتني (األوس واخلزرج) وما شب بينهما من حروب طويلة
تتمكنا من السيطرة على األراضي اخلصبة اليت بقيت بيد اليهود، بين قريظة وبين النضري خاصة، 

للهجرة إثر  4حىت كان إجالؤهم يف عهد الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم، وذلك بدءا من سنة 
ا احلدث أثره وما خلّف ذلك من توترات بينهم وبني املسلمني. وكان هلذ 78نقضهم لعهودهم

البارز يف تطور األوضاع االقتصادية بالنسبة للمهاجرين على وجه اخلصوص.لقد زاول فريق من 
إال أنّ عدد هؤالء كان  ،80، وكذلك مع الشام79املهاجرين حاملا وصل املدينة التجارة يف أسواقها

تيجة لعدم امتالكهم أما الباقني ون -وهم من كانت هلم أموال كانوا قد خرجوا ا من مكّة-قليال 

                                                             
  .14ابن النجار، املصدر السابق، ص  74 
  .17املصدر السابق، ص   75
  .18املصدر السابق، ص   76
  . 420 - 400، صص 1ابن األثري، املصدر السابق، ج   77
  .66البالذري، فتوح البلدان، ص   78
يذكر ابن كثري أن الرسولصلّى اهللا عليه وسلّم آخى بني عبد الرمحن بن عوف وبني سعد بن الربيع األنصاري، فعرض هذا األخري   79

ابن  على ابن عوف نصف ماله؛ إال أن عبد الرمحن بن عوف رفض ذلك وطلب منه أن يدلّه على السوق. فربح شيئا من أقط ومسن.
  .413، ص1كثري، املصدر السابق، ج

نوا تجارا قَافلني من يذكر البخاري بسنده إىل ابن شهاب " أَنَّ رسولَ اللهصلّى اهللا عليه وسلّم لَقي الزبير في ركْبٍ من املُسلمني كَا  80
م وسلم وأَبا بكْرِ  ثياب بياضٍ." البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم الشأْمِ، فَكَسا الزبري رسولَ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ

، طبعة معتمدة على صحيح البخاري املسمى الصحيح املسند من حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وسننه وأيامهبن املغرية اجلعفي، 
ية ومصححة على عدة نسخ ومرقمة على األحاديث واألبواب ووفقا للمعجم املفهرس النسخة "السلطانية" املعتمدة على النسخة اليونين

، حديث 531، ص 2006و"حتفة األشراف"، اعتىن به أبو عبد اهللا عبد السالم بن حممد بن عمر علّوش، مكتبة الرشد، بريوت، 
3906.  
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األموال للمتاجرة ا نتيجة ضيق ذات اليد أو ألم مل يتمكنوا من إخراج أمواهلم معهم عندما 
كما حدث لصهيب الرومي عندما تنازل عن كل ماله لقريش مقابل أرادوا اهلجرة إىل يثرب "

ا إىل جانب األنصار وال األراضي أساس العملية اإلنتاجية بيثرب، فقد عملو ،81"أن تتركه يهاجر
وكذلك يف أراضي بعض اليهود لتلبية متطلبات عيشهم. فقد ورد يف السنن أن عليا  ،يف أراضيهم

حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا املعتمد بن أيب طالب قد عمل يف بستان أحد اليهود، "
 صلّى اهللا عليه بن سليمان، عن أبيه حنش ابن عكرمة عن أيب عباس، قال: أصاب نيب اهللا

وسلّم خصاصة، فبلغ ذلك عليا. فخرج يلتمس عمال يصيب فيه شيئا ليقيت رسول اهللا صلّى 
اهللا عليه وسلّم. فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوا. كل دلو 

سول ) اليت سيرها الرئكما سامهت بعض الشيء موارد الغزوات والسرايا (غنائم وف 82..."بثمرة
صلّى اهللا عليه وسلّم يف ختفيف ما حاق باملسلمني املهاجرين من ضيق معاش. ولبناء جمتمع مدينة 
جديد أساسه العدالة االجتماعية، وزع الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم أراضي يهود بين قريظة وبين 

بن حنيف ومساك  النضري على املهاجرين. وال تذكر املصادر أنه أقطع أحدا من األنصار إال سهيل
ملا كانا فيه من ضيق معاش. لئن كان إقطاع املهاجرين األراضي حماولة لتحقيق  83بن خراشة

العدالة االجتماعية ومتكينهم من مستوى معيشي أفضل وربطهم باملدينة، فإنّ لذلك بعدا اقتصاديا 
  آخر وهو التشجيع على النشاط الزراعي.  

  

                                                             
  .228، ص 1بدر، املرجع السابق، ج  81
، حتقيق وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب، السننبن حممد بن يزيد القزويين، ابن ماجة، احلافظ بن عبد اهللا   82

  .818، ص 2بريوت ، د.ت، ج
  .68. البالذري، فتوح البلدان، ص 611، ص 1ابن كثري، املصدر السابق،ج  83
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ماأصلح فيه عليه وسلّم بالل بن احلارث أرضا من العقيق "لقد أقطع الرسول صلّى اهللا 
و أبا بكر الصديق وعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام وأيب سلمة بن األسد وأبو 84"معتمال

وقسم أراضي بين قريظة بني املسلمني على  85دجانة وسهيل بن حنيف من أرض بين النضري.
  86السهام.

  
عليه وسلّم وجهتان. إقطاع أراضي ال مالك هلا  أخذت إقطاعات الرسول صلّى اهللا

وإقطاع أراضي موات. واجلدير بالذكر أن إقطاع األراضي املوات حييلنا إىل القول بأنّ الرسول 
فمن أحيا صلّى اهللا عليه وسلّم قد حثّ على الزراعة وشجع عليها جبعل األرض ملكا ملن حيييها، "

  .88ؤاجرها ويكري منها األار ويعمرها مبا فيه مصلحتها، يزرعها ويزارعها وي87"أرضا فهي له
  

لقد سعى من له مال من املهاجرين المتالك هذه األراضي. فيروى أن الزبري بن العوام كان 
ركض فرسه من موات النقيع يسأل وبإحلاح بأن يقطعه الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم، فأقطعه "

يف الزيادة. فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أعطوه  [البقيع]، فأجراه مث رمى بسوطه رغبة
باإلضافة إىل ما أقطعه من أراضي زراعية من غري املوات من أراضي بين   89".منتهى سوطه

  90النضري.
  

                                                             
  .151، ص 1، ج 1979مد شلتوت، د.ن، مكة املكرمة، ، حتقيق فهيم حمتاريخ املدينةابن شبة، أبو زيد عمر النمريي البصري،   84
  .194. العلي، املرجع السابق، ص 68-67البالذري، فتوح البلدان، صص   85
  .74البالذري، فتوح البلدان، ص  86
  .63، دار املعرفة، بريوت،د.ت، ص كتاب اخلراجأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،   87
  .65املصدر السابق، ص   88
، دار الكتب العلمية، األحكام السلطانية يف الواليات الدينيةاملاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،   89

  ..239بريوت، د.ت، ص 
  .71البالذري، فتوح البلدان، ص    90

، فإنها صمتت عن إقطاعات أيب بكر *لئن ذكرت املصادر بإسهاب إقطاعات الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم وإقطاعات عمر بن اخلطاب
  الصديق؛ ورمبا يعود ذلك لقصر الفترة اليت توالها أبو بكر وما سادها من اضطرابات (حروب الردة) شغلته عن تولّي هذا األمر.
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تابع الشيخان، أبو بكر وعمر سياسة الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم يف إقطاع األراضي. 
أما عمر بن اخلطّاب فقد أقطع العقيق  91مابني اجلرف إىل قناة.فأقطع أبو بكر الزبري بن العوام 

  .94وأقطع عليا ينبع 93وقيل إىل الزبري 92خلوات بن جبري األنصاري
  
تقتصر ملكية املهاجرين لألراضي الزراعية على ما أقطع هلم بل تذكر املصادر أنّ من  مل

التجار من سعى لشرائها إدراكا منهم بأمهيتها. فيذكر البالذري أن الزبري بن العوام قد سعى لشراء 
  .95بن جبري اليت أقطعه إياها عمر بن اخلطاباخوات أرض 

املهاجرين الزراعية يف مدينة يثرب، وكان أغلبها قد جاء عن طريق واتسعت ملكيات 
وقد عملوا فيها واستثمروا فيها أمواهلم وأصبحت إحدى أسس معاشهم إن مل  96إحياء املوات.

دعين من نِعم " نقل أساسه، حتى أن عمر بن اخلطاب قال لرجل قد استعمله على محى الربذة:
  ".97لك يرجعا إىل الزرع ابن عفان وابن عوف فإما أن

انطالقا من امتالك التجار املهاجرين لألموال باإلضافة إىل األراضي الزراعية نطرح السؤال 
التايل والذي ستكون حماولة اإلجابة عليه حمور النقطة التالية: ما مدى مسامهة التجار املكيني يف 

  نشاط املدينة الزراعي؟  
  ط الزراعيمسامهة التجار املكيني يف النشا

باشر التجار املكّيون حاملا نعمت املدينة باهلدوء، بعد إجالء اليهود عنها، العمل يف 
  أراضيهم مدركني أمهية تكامل النشاطني الزراعي والتجاري. 

                                                             
  .72البالذري، فتوح البلدان، ص  91
  .151، ص 1ابن شبة، املصدر السابق، ج   92
  .59البالذري، فتوح البلدان ، ص 93 
  .62. البالذري، فتوح البلدان، ص220، ص 1ابن شبة، املصدر السابق، ج   94
  59البالذري، فتوح البلدان، ص.  95
  .281ياسني، املرجع السابق، ص   96
  .54البالذري، فتوح البلدان، ص   97
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ارتبط النشاط الزراعي باملياه، فكانت أول ما استقطب اهتمام مالكي األراضي الزراعية توفريها؛ 
ولئن  98وقع من نزاع بني الزبري بن العوام وأحد األنصار حول املاء ما يعزز ذلك.ولعلّ يف ذكر ما 

عن أعمال الري اليت أسهم فيها التجار املكيون، مالك األراضي وافية ال تقدم لنا املصادر معلومات 
حييلنا إىل القول بأن ضرورة  99الزراعية يف الفترة قيد الدرس، فإنه الرجوع إىل بعض الدراسات

توفر املياه يف بيئة ذات خصوصية زراعية ولكنها قليلة األمطار حتمت عليهم العناية بذلك. فكان 
أن عملوا على حفر اآلبار مسخرين يف سبيل ذلك األموال وأدوات العمل وآالته وقوى عاملة 

الرسول  وقد شجع 100على قدر من األمهية، وفقا لصعوبة اجناز مثل هذا املشروع وصيانته الدائمة.
 101صلّى اهللا عليه وسلّم على حفر اآلبار فقال أن من حفر بئرا فهي ملكا له ال ينازعه فيها أحد.

واجته مالكو األراضي إىل مد القنوات اليت تصل بني األار واألودية وبني أراضيهم، معتمدين يف 
بغلق فوهة القنوات ذلك على تقنيات جتعل من هذه الوسيلة يف الري ذات جدوى. فكانوا يقومون 

وأقاموا السدود لالستفادة  102بعد أن حتصل األرض على كفايتها من املاء، وفتحها عند احلاجة.
وإن اقتصر ذلك  ،باإلضافة إىل ذلك عمدوا إىل بناء الصهاريج لتخزين املياه 103من مياه األمطار.

ر مما متدهم مباء السقّي على مناطق البساتني احمليطة بالدور خاصة، فهي متدهم مباء الشرب أكث
الزراعة باملدينة على مياه اآلبار يف الغالب وما يتطلّبه استخراج املياه منها  والعتماد 104للمزارع.

بالدالء من جهد، استعان مالكو األراضي الزراعية باأليدي العاملة الفالحية يف سقي أراضيهم، 
ن عليها. واستعانوا يف حاالت عدم امتالكهم لآلبار بأصحاب املاء، بأنّ ووذلك مقابل أجرة يتفق

                                                             
  .56،58املصدر السابق، صص   98
انتشار  -بداع الزراعي يف بدايات العامل اإلسالمياإل. واطون اندريو، 215، 157، صص 7علي جواد، املرجع السابق، ج   99

، ترمجة أمحد األشقر، مراجعة نذير شكري، منشورات جامعة حلب، معهد م)1100-700احملاصيل والتقنيات الزراعية مابني عامي (
  .228-226، صص1985التراث العلمي العريب، سوريا، 

  .190، ص 7علي جواد، املرجع السابق، ج   100
، معهد العلوم االجتماعية، جامعة جملة سريتاعلى، حممد عبد الباقي، "عناية املسلمني بالزراعة ووسائلها يف صدر اإلسالم" يف   101

  .39، ص 1979، 2، العدد 1قسنطينة، اجلزائر، سنة 
  .200، ص 7علي جواد، املصدر السابق، ج   102
  .39علي، حممد عبد الباقي، املرجع السابق، ص   103
  .228ون، املرجع السابق، ص واط  104
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وكما اعتمد مالكو األراضي على  105 يوجه هلم هؤالء املاء وفق معاملة بينهما أال وهي املساقاة.
األيدي العاملة لسقي أراضيهم فإم اعتمدوا عليهم أيضا يف زراعتها. فمالكو األراضي الزراعية 

تكن هلم الدراية الكافية بتقنيات الزراعة من تنظيف لألرض وشقّها ونثر البذر فيها  املكيون مل
  وحرثها وسقيها ومراقبة إنتاجها وأخريا حصاده. 

ولعله من اجلدير بالتنويه أن احلديث عن اعتماد التجار/ مالك األراضي على األيدي العاملة 
لفئة. وإن مل تذكر مصادر الدراسة (احملددة بالفترة الفالحية حييلنا إىل التساؤل عن مكونات هذه ا

م) مهاجرين قد عملوا يف أراضي التجار املهاجرين كأجراء، فإن  643-622ه/  23-1الزمنية 
حماولة إسقاط ما كان من أمر علي ابن أيب طالب عندما عمل عند أحد اليهود ليقيت الرسول 

بأن من املهاجرين من عمل يف أراضي إخوام، فليس  ، تدفعنا إىل القول106صلّى اهللا عليه وسلّم 
  كل من هاجر إىل املدينة كان يف سعة، فمنهم من كان ال ميتلك إال جهده.

  
انطالقا من كون مالك األراضي الزراعية كانوا جتارا يف األصل ومل يكن باستطاعتهم 

فإم اعتمدوا باإلضافة لليد العاملة األجرية على  ،متابعة أعماهلم التجارية والزراعية يف ذات الوقت
الذين كان تواجدهم يف األرض تواجدا مستمرا. ولقد سامهت حركة الفتوح يف عهدي  107العبيد

أيب بكر وعمر يف استجالب األسرى  إىل املدينة. وزاول هؤالء الزراعة ملا ميلكونه من خربة ودراية 
كالشام والعراق فأدخلوا تطورات وتقنيات جديدة يف  وقد كانوا قد جاؤوا من مناطق زراعية

احلرث والبذر وتسميد التربة. كما ال يفوتنا أن نذكر أن التقنيات الزراعية مل يستجلبها األسرى 
والداخلون يف اإلسالم (املوايل) فحسب بل عمد التجار من خالل تنقالم استقطاب كل جديد 

  زراعية. لتطوير أعماهلم سواء كانت جتارية أو
  

                                                             
املساقاة هي معاملة على املاء وتتمثل يف  "أن يستعمل رجل رجال يف خنيل، أو كروم ليقوم بإصالحها على أن يكون له سهم   105

  .167، ص 1982، دار الفكر، دمشق، القاموس الفقهي لغة واصطالحامعلوم مما تغلّه." أبو جيب، سعدي، 
  .320، ص 1السابق، جابن اجلوزي، املصدر   106
  .265، ص 1ورد  يف صفوة الصفة ذكر لعبد نويب كان عند أيب بكر الصديق، ابن اجلوزي، املصدر السابق، ج   107
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لقد انبثق عن النشاط الزراعي باملدينة عدة معامالت زراعية منها املساقاة واملزارعة 
واملخابرة  وإكراء األرض... وهي تتم وفق عقود ومواثيق بني أصحاب األراضي وبني من 

ورد يف كتب احلديث ذكر هلذه املعامالت، اليت مل تكن وليدة  سيقومون بالعمل فيها. وقد
  لإلسالم بل كانت امتداد ملا كان قبله، فمنها ما ى عنها ومنها ما أقرها.

فهي املعاملة على املاء بأن يقوم مالك املاء  -اليت أشرنا إليها يف موضع سابق -فاملساقاة 
ة ري، ويكون ذلك باتفاق بينهما على جزء من بسوقه حنو أرض زراعية ال ميتلك صاحبها وسيل

اإلنتاج. وال يقتصر صاحب املاء يف توجيه املاء إىل ارض واحدة بل إىل عدد من األراضي، ذلك 
أن حاجة األرض الواحدة إىل املاء مل تكن مستمرة. ولقد جر هذا االشتراك يف املاء إىل العديد من 

منهم حياول احلصول على القدر األكرب من ساعات  الرتاعات بني أصحاب األراضي، فكل واحد
  108الري. ولقد ورد يف النصوص ذكر هلذه اخلصومات.

   
أما املزارعة فهي اتفاق بني مالك األرض وبني املزارع على أن يقوم الثاين بالزرع مقابل 

نها املعاملة على األرض ببعض ما خيرج مويقول جواد علي أنها " 109نصيب معلوم حيدد بينهما.
كما فسر هذه األخرية، عطاء بن  110."ويكون البذر من مالكها، فإن كان من العامل فهي خمابرة

األرض البيضاء يدفعها الرجل إىل الرجل فينفق فيها مث يأخذ الثمر ويف "أيب رياح بقوله أا 
تكون وجاء يف سنن أيب داود أن املخابرة  111."رواية له واملخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك
  112على الزرع وأن املزابنة تكون على النخل غالبا.

  

                                                             
  .58املصدر السابق، ص   108
. املزارعة معاملة زراعية وهي عقد على الزرع ببعض اخلارج. أبو جيب، املرجع 262، ص 3أبو داود، املصدر السابق، ج   109
  158ابق، ص الس

  .95. ويطلق على هذه املعاملة أيضا احملاقلة. أبو جيب، املرجع السابق، ص 217، 7علي، جواد، املرجع السابق، ج   110
  .478، ص 5اليوسفي، املصدر السابق، ج   111
  .477، ص 5املصدر السابق، ج   112
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أال وهي  ى،حتيلنا هذه املعاملة على األرض (املزارعة واملخابرة) إىل معاملة زراعية أخر
إكراء األرض. وهي استئجار من مل تكن له أرض أرضا ملدة حمدودة على أن يتعهدها بالعمل 

قال سعد كنا " ،اإلنتاج يتفق عليها بينهماويزرعها ويكون نصيب صاحب األرض حصة من 
  113."نكري األرض مبا على السواقي من الزرع

فعن رافع بن لقد ورد يف كتب احلديث ي الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم عن املزارعة، "
 إالّ أن ابن عباس يفند ذلك بقوله 114."حديج، قال أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ى عنها

الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم مل ينه عنها ولكنه قال : فإن مينح أحدكم أرضه خري من أن أن "
يأخذ عليها أجرا معلوما، وفسر أن النهي على الكراء مل يكن قطعيا، ذلك أن الرسول صلّى 

فكراء األرض على الثمر خيل فيه الغرر،   115."اهللا عليه وسلّم أقر كراء األرض بذهب وفضة
هي إىل التساؤل التايل: كيف ى رسول اهللا العلم مبا سيكون عليه اإلنتاج. وحييلنا هذا النلعدم 

ولعلّ يف ي  116صلّى اهللا عليه وسلّم عن املزارعة، وخابر أهل خيرب على نصف ما تنتجه أرضهم.
بنة) ما يردنا إىل الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم على هذه املعامالت الزراعية (املزارعة، املخابرة، املزا

  ما قد يقع بني مالكي األراضي واملزارعني من خصومات حول األنصبة.
تعد املعامالت الزراعية اليت سبق ذكرها شكل من أشكال االستثمار الزراعي. ولئن اعتمد 

ن مالكو األراضي على األجراء والعبيد واملوايل يف أعماهلم الزراعية، فإم مل يعاملوهم معاملة أقنا
أعطي األجري أجره " حض على اإليفاء حبق األجري بقوله  صلّى اهللا عليه وسلّم األرض. فالرسول

." وقد وفّرت املعامالت الزراعية للمزارعني أمانا أكثر رمبا ألنها تعترب مرحلة قبل أن جيف عرقه
اإلنتاج خاصة  راقية يف التعامل بني أصحاب األرضي وبني املزارعني. وقد دفعهم ذلك إىل حتسني

  وأن جزءا منه سيكون من نصيبهم.
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كان المتالك التجار املكيني األراضي الزراعية أمهية اقتصادية ذات بال، فإىل جانب كون 
هذه األراضي قد فتحت إمامهم اال الستثمار أمواهلم، فإّا أسهمت يف حركت السوق بتلبية 

ماعية  حاجياته الغذائية اليت كانت يف ازدياد مطّرد نتيجة استقطاب املدينة للعديد من الفئات االجت
وكذلك للتطور الذي طرأ على اتمع اليثريب بورود مكاسب الفتوح وازدياد ثراء  هؤالء التجار 
ملكي األراضي الزراعية وغريهم من سكان املدينة. كما ال ننسى أن امتداد رقعة الدولة اإلسالمية 

يفدون على مكة  وانتشار اإلسالم قد أدى إىل استقطاب مجع غفري من احلجيج واملعتمرين الذين
  كما يفدون على املدينة. فعمل أصحاب األراضي على توفري الغذاء هلم فترة إقامتهم. 

كانت مسامهة التجار املكيني يف النشاط الزراعي يف املدينة قد جعل منها مركزا إنتاجيا 
ينة كان حيمل من مكة واملدزراعيا وسوقا لتوزيع هذا اإلنتاج داخلها وخارجها؛ فيذكر أنه "

واحلجاز كل عام من العنرب مثانون رطال ومن الزبيب ثالمثائة راحلة. ومن الطبيعي لكي تقوم 
 -صناعة جتفيف الزبيب على نطاق واسه البد من أن يكون اإلنتاج الزراعي ذا طابع اقتصادي

  117."جتاري
فاجتهت لقد ازداد اهتمام التجار بالنشاط الزراعي بتواصل حركة الفتوح ملناطق زراعية؛ 

أنظار العديد منهم حنو الشام والعراق... وسعوا المتالك األراضي ما وتوسيع نشاطام. وتذكر 
املصادر التارخيية معلومات ضافية عن هؤالء التجار خاصة يف أواخر عهد عمر بن اخلطاب وعهد 

  عثمان بن عفان، ومن بينهم الزبري ابن العوام وطلحة بن عبيد اهللا.
  
سعي جتار مكة الستثمار أمواهلم الزراعية إىل جانب التجارة لَيدحض الرأي القائل بأن  إن

العرب املسلمني مل يكونوا عنصرا فعاال يف ميدان الزراعة رغم ما توفره من استقرار، النشغاهلم 
 باحلروب واجلهاد وما حتققه هلم من أموال متمثلة يف الغنائم.

 

                                                             
  .44خليل، املرجع السابق، ص   117
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  امللخص:
حاول الباحث يف هذا املقال أن يكشف الغطاء عن مملكة سودانية عاشت خالل العصر الوسيط وكادت أن 
ختتفي من املصادر التارخيية بسبب خطأ بسيط يف كتابة امسها، يف مقاله هذا عاد الكاتب إىل كل النصوص 

التارخيية واجلغرافية اليت اهتمت بذكر هذه اململكة وصحل ح تسميتها استنادا إىل ختمينات منطقية مث جاء ليفص
على التحليل ا مع بالد املغرب. قدرة الباحث يف تاريخ هذه اململكة وموقعها ضمن التجارة السودانية وعالقا

 هلا أثر كبري يف نسج هذا املقال وإعادة مملكة إىل الوجود بعدما هددها النسيان والتجاهل. وتتبع املعلومات كان

118 
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Abstract : 

The researcher tried in this article to reveal the cover for the kingdom 
Sudanese lived during the middle ages and almost disappear from historical sources 
because of mis-typing. In this article the researcher returned to all geographical 
and historical texts, which focused on the remembrance of this kingdom and 
correct the call, based on the logical guesses, then he came to delve deeper into 
the history of this kingdom and its location within the Sudanese trade and its 
relationship with Maghreb. The researcher’s ability to analyze and track 
informations had a significant impact in this weave, and bring the kingdom into 
being after he threatened her forget fullness and ignorance. 

م) عامل المع ورحالة عريب، إنه مؤلف معجم جغرايف كبري هو معجم 1229-1179ياقوت (
املعلومات املهمة حول . ضمن معلوماته املختلفة، جند بعض )120()م1224-1218، الذي أمته بني ()119(البلدان

األمكنة، البلدان وبعض شعوب الصحراء والسودان الغريب على اخلصوص منه يف األوسط. توجد هذه 
املعلومات يف حوايل عشرين موضعا من معجم البلدان، جزء منها مبين جزئيا أو كليا على املعطيات املوجودة 

بن الفقيه اهلمداين، املهليب، ابن حوقل والبكري، ويف م مثل ا11-10 يف املؤلفات اجلغرافية العربية للقرنني
أغلب األحيان فهي معطيات أصلية. لقد استخدم ياقوت روايات شفوية استقاها من إخباريني جمهولني، وهي 
على األرجح روايات رحالة وجتار زاروا الصحراء وبالد السودان ومن احملتمل أن مؤلف املعجم قد التقاهم يف 

التجارية الكربى مبصر، سوريا أو العراق. تبدو املعلومات املستقاة من اإلخباريني أكثر دقة من  إحدى املدن
تلك املستخرجة من املصادر املكتوبة. على العكس من أوصاف الصحراء وبالد السودان املوجودة يف الكتب 

، وهو غري معروف م)1154(اجلغرافية املنسوبة إىل ابن حوقل والبكري وكذلك يف كتاب روجر اإلدريسي 

                                                                                                                                                                                              
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_0008-0055_1971_num_11_44_2781 
(119 -)  -F. Wüstenfeld, Jacut’s geographishes Wörterbuch, Leipzig, 1866-1870, I-IV, passim. 

  ينظر حول هذا الكتاب: -)120(
I. Y. Krackovsky, "Arabskaya geograficeskaya literatura" in Izbrannye socineniya Moscou-
Leningrad, 1955-1960, IV, pp 330-342; G WIET, Introduction la littérature arabe, Paris, 1966, 
pp. 207-208; LEWICKI, Arabie External Sources for the History of Africa to the South of 
Sahara, Wroclaw-Warszawa- Krakow, 1969, pp.68-70. 
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فإن املعلومات اليت  -أوصاف مترمجة ومعلّق عليها مرات عديدة من قبل املستعربني واألفارقة–لدى ياقوت
 املؤرخني املعاصرين. تضمنها معجم البلدان جذبت نسبيا شيئا من االهتمام لدى

  

 

 

 

 

 

  

  

بني املنشورات اليت أشارت إىل هذا الكتاب، نذكر كتابني جديرين بوقفة خاصة. األول ألّفه  من
 -وقد ضمناهم يف ترمجة فرنسية لألسف تفتقد إىل تعليقات -العامل املصري يوسف كمال الذي استشهد

ية األخرى . النشر)121(مبواضع من نصوص مستخرجة من كتاب ياقوت تتعلق مبواضع بلدان، وشعوب إفريقيا
وهي أكثر أمهية من مؤلّف يوسف كمال تتمثل يف الترمجة األملانية للعامل األملاين املشهور املهتم بالشؤون 

. صحيح أنّ هذا األخري انصب جهده على ترمجة حوايل مثانية مقاالت من املعجم )122(اإلفريقية ي. دامان
كرور"، "زغاوة"، "غانة"، "كامن"، "كناوة"، "كوكو"، "الترب"، "ت–اجلغرايف لياقوت متعلقة بإفريقيا السوداء

لكنه أرفق ترمجته بعدد من تعليقات ذات أمهية كبرية بفضلها أصبح فهم املعلومات املوجودة يف  -و"كوار"
  تلك النصوص أكثر سهولة.

                                                             
(121)- Youssouf Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, Leyde, 1932-1934, III, f0 
948 r0-956 v0, passim. 
(122 )- E. Dammann, Beiträge zur arabischen Quellen zur Kenntnis des negerischen Africa, 
Bordesholm, 1929, passim. 
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بالنسبة للمقاالت اليت مضت بصمت ضمن ترمجة دامان واليت تركت دون تعليق يف النشرية غري 
كتملة ليوسف كمال، فاملكانة األوىل اليت تعود للفظة زافون مهمة جدا ملعرفة تاريخ السودان الغريب وعالقاته امل

م. وهي فترة التجزئة السياسية هلذه املنطقة بعد ايار دولة غانة يف سنة 12مع إفريقيا الشمالية خالل ق 
ائي. قبل أن تدمر من قبل املرابطني الرببر م اآلهلة من طرف اثنية السونينكي ذات االعتقاد اإلحي1076

م نوعا ما 1076، امتدت سلطة هذه الدولة على كل أراضي السودان الغريب وأصبح تارخيها بعد )123(املسلمني
غري معروف. قدم لنا البحث اجلغرايف لإلدريسي يف هذا املوضوع معلومة واحدة واليت من خالهلا يف سنة 

أصبحت دولة مستقلة وقوية حتكمها عائلة دخلت اإلسالم ومن  -تأليف هذا الكتابيعين يف فترة –م 1154
. يف وصفه للسودان الغريب كتب )124(أصول سونينكية، وممثليها يعودون إىل خلفاء علي صهر النيب (ص)

 م قد بسطوا سيطرم على قسم كبري من هذه املنطقة وأشار إىل12اإلدريسي أن ملوك غانة يف منتصف القرن 
بعض الدول اليت جنحت يف احلفاظ على استقالهلا. وفقا ملعيار معني بقيت هذه املعلومات حمل جدال بسبب 

م إىل كيانات مستقلة 11وجود رواية شفوية سونينكية. من خالل هذه الرواية فقد جتزأت مملكة غانة يف القرن 
ة، مث اململكة اليت أسستها ساللة دوكوري على ا واألقاليم القريبڤكثرية تشغل فيها مملكة الصوصو مقاطعة كانيا

ادو وباكونو. وكذلك الدولة اليت أسستها ساللة نياكايت وعاصمتها مدينة ديارا الواقعة يف ڤأراضي مقاطعات وا
مقاطعة كينجي. ذكرت الرواية كذلك ممالك أخرى قامت على أنقاض غانة، يبدو أا تأسست كلها يف اية 

سونينكيني هاجروا من هذه الدولة إىل أراضي حمتلة من طرف مواطنيهم الذين استقروا  م من قبل11القرن 
. بالنسبة لغانة وبكل وضوح ميكننا القول أن الرواية اليت استشهدنا ا سابقا تؤكد أنه )125(هناك منذ زمن بعيد

يف منتصف هذا القرن. يف م كانت هذه اململكة صغرية والوضعية مل تتحسن إىل األفضل إال 12يف بداية القرن 
م. خالل 1240م ضمت غانة إىل مملكة الصوصو هذه األخرية بدورها احتلها ملوك مايل يف سنة 1203سنة 

م أحلقها هؤالء األخريين مبملكة غانة السترجاع الوحدة السياسية للسودان الغريب يف بداية القرن 13القرن 
  .)126(م أي يف فترة ازدهارها9-8ود غانة خالل القرنني م وأسسوا مملكة اتسعت حدودها كثريا عن حد14

واحدة من املمالك السودانية اليت حققت أو استعادت استقالهلا نتيجة الحتالل غانة من قبل 
  م هي مملكة زافون اليت عرفنا وجودها بفضل املعجم اجلغرايف لياقوت.1076املرابطني يف سنة 

                                                             
  حول هذا املوضوع ينظر: -)123(

M. Delafosse, Haut-Sénégal-Niger, Paris, 1912, I, pp 122-124 et II, pp 12-59 et 154-170 ; R, 
Cornevin, Histoire des peuples de l’Afrique noire, Paris, 1960, pp. 242-247. 
(124)- R. Dozy et M. J. de Goeje, description de l’Afrique et de l’Espagne par Edrisi:texte arabe 
publié…avec une traduction, des notes et un glossaire, Leyde, 1866, texte arabe, pp.5-11, trad. 
Franç. pp.6-11. 
(125)- Delafosse, II, pp 55-56 et passim, Cornevin, p. 246. 
(126)- Ibid, II, pp. 55-56 et passim, Cornevin, pp. 246-249. 
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، باإلضافة إىل )127(لزافون يف الفصل الذي حيمل العنوان نفسهقدم مؤلف معجم البلدان وصفا كبريا 
  .)128(إشارة مقتضبة حول هذا البلد توجد كذلك إشارة يف النص الذي تناول مدينة غدامس يف ليبيا

: "زافون والية واسعة يف بالد السودان ااورة للمغرب متصلة ببالد امللثمني هلم ملك النص األول
حاضرة يسموا زافون وهو يرحتل وينتجع مواقع الغيوث، وكذا كان امللثمون قبل ذو قوة وفيه منعة وله 

استيالئهم على بالد املغرب وملك الزافون أقوى منهم وأعرف بامللك، وامللثمون يعترفون له بالفضل عليهم 
اجا على أمري ويدينون له ويرتفعون إليه يف احلكومات الكبار وورد هذا امللك يف بعض األعوام إىل املغرب ح

املسلمني ملك املغرب اللّمتوين امللثم فتلقّاه أمري املسلمني مترجال ومل يرتل له زافون عن فرسه، قال من رآه 
مبراكش يوم دخوله إليها: وكان رجال طويال أسود اللون حالكه، منقّبا، أمحر بياض العينني كأما مجرتان، 

ن عليه ثوب مقطوط متلفع برداء أبيض، دخل قصر أمري املسلمني أصفر باطن الكفني كأما صبغتا بالزعفرا
راكبا وأمري املسلمني راجال بني يديه". (النص مأخوذ من املصدر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، بريوت، 

  )127، ص:3، ج1988دار صادر، 

لكن من اإلشارة املوجودة يف نص غدامس ينتج أن هذه املدينة تقع يف اجلزء اجلنويب للمغرب وعلى 
طريق بالد السودان وكلها تقع على الضفة األخرى من بلد زافون. دون شك مت استقاء هذه املعلومة من 

ما يدل على وجود شخص وصل إىل زافون عرب املغرب األقصى والصحراء الغربية يعين من الشمال الغريب 
طريق آخر يربط هذا البلد بغدامس وبذلك يتجه حنو الشمال الشرقي لزافون. هذه القطعة ال تبدو واضحة 

 كما ينبغي لذلك لن نأخذها بعني االعتبار يف تصوراتنا الالحقة.

 املنقولة بواسطة معجم البلدان أصلية إذ هي غري )129(دون جدال فالرواية حول مملكة وملك زافون
موجودة يف أي من املؤلفات اليت اعتمد عليها ياقوت يف كتابه. كذلك البد من اإلشارة (على األرجح من 
وسيط ثالث) إىل أن هذه الرواية الشفوية إلخباري جمهول ودون شك استقى منه الرواية املتعلقة بدخول ملك 

عن زمن تأليف معجم البلدان.  زافون إىل مراكش. ومن جهة أخرى هذه الرواية مؤرخة بفترة قدمية جدا
ومثلما ينتج من النص الذي سأستشهد به فالرواية اليت منا تعود إىل املرحلة اليت حكم فيها املرابطون بالد 
املغرب. يف الواقع ال يوجد إال أمري واحد من هذه الساللة يستطيع االختفاء حتت اسم اللمتوين امللثّم وأمري 

وت امللك الذي حيكم مراكش يف زمن زيارة ملك زافون. تنحدر ساللة املرابطني املسلمني مثلما يسميه ياق
وتنتمي يف األصل إىل القبيلة الرببرية ملتونة اليت استقرت خالل العصر الوسيط يف الصحراء الغربية ويف الوقت 

                                                             
(127)- Wüstenfeld, II, p. 980. 
(128)- Ibid, III, p. 776. 

  يف اية الكلمة اعتمادا على ياقوت.حيث كتب هذا االسم زافونو بوضع الواو   (III fo 960 r0)يوسف كمال-)129(
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أو بكل بساطة  )131(. من هنا جاء اسم "أمراء ملتونة")130(نفسه اكتسبت مركز قبلي يف منطقة أدرار املوريتانية
اب العرب القروسطيني ألمراء العائلة املرابطية. قبيلة ملتونة من بني القبائل الرببرية اليت قدمها الكت )132("ملتونة"

املستقرة يف الصحراء الغربية والوسطى واليت يسميها الكتاب العرب القروسطيني امللثمون (مفرده. امللثم)، 
ل الوجه وخاصة الفم"، والذي يعين "واضع اللّثام" من االسم العريب لثام، "حجاب يعمل على تغطية أسف

وبذلك فهذه الكنية "واضع اللثام" (امللثّم)، استخدمت لوصف األمري املرابطي الذي أشار إليه ياقوت. أود هنا 
وأن  )133(م كذلك يسمي أمراء العائلة املرابطية بامللثمني12أن أذكّر أن اإلدريسي وهو جغرايف عريب من ق 

. كذلك )134(باملغرب وإسبانيا يطلق عليهم تسمية "دولة امللثمني"املؤرخ ابن خلدون يف حديثه عن دولتهم 
واية املتضمنة وصول ملك زافون إىل مراكش واليت استخدم فيها ياقوت وصف ملك رجتدر اإلشارة إىل أن ال

بفترة حكم العائلة املرابطية للجزء الغريب من  -الروايتني–ومملكة زافون واملوجودة يف معجم البلدان مؤرخة 
  م.1147-1053بالد املغرب يعين يف سنوات 

من جهة أخرى تتضح يل إمكانية حتديد هذه الفترة وربطها بالربع األخري من القرن الذي حكم فيه 
خرية لوصف الصورة املرابطون، يعين يف زمن ايار سلطتهم. من األفضل أن نتحدث عن هذه الفرضية األ

احملفوظة مللك زافون من قبل األمري املرابطي الذي يبقى امسه بالنسبة لنا جمهول. استقبال ال مثيل له كهذا 
مطبوع باحترام مبالغ فيه إن مل يكن تذلّال مبتذال للملك األسود من قبل هذا األمري مل يكن واردا يف فترة 

م) وحىت كذلك يف بداية حكم ابنه علي بن يوسف 1107-1061احلكم الالّمعة ليوسف بن تاشفني (
م) 1130-1121م). إىل هنا سقطت سلطة املرابطني زمن يسري بعد قدوم املهدي بن تومرت (1107-1143(

. هؤالء رفعوا األسلحة م1128وخليفته عبد املؤمن املؤسس املستقبلي لدولة املوحدين الذي باشر أنشطته منذ 
. ولوضع )135(اء املرابطني فهيجوا اخلمسة والعشرين سنة األخرية من حكم هذه العائلةيف أيديهم ضد آخر أمر

من قبل القبيلة اجلبلية القوية مصمودة، أصبح املرابطون حباجة إىل كميات معتربة من  املستمرةحد هلذه الثورات 

                                                             
(130)- Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères..., trad. de l’arabe par le Baron de Slane… Nouvelle 
édition publiée sous la direction de Paul Casanova..., Paris, 1925-1956, II, pp 67-86 et passim ; 
R Mauny, Tableau géographique de l’Ouest africain au Moyen Age, Dakar, 1961, pp. 456, 
521-522, passim. 
(131)- Ibn Khaldoun, II, p. 175. 
(132)- Dozy et De Goeje, texte arabe, p. 68 trad. franç, p. 78. Ibn Khaldoun, II, pp. 173 et 175. 
(133)- Dozy et De Goeje, texte arabe, p. 66 et 67 trad. franç, pp.76 et 88 
(134)-. Ibn Khaldoun, II, p. 110. 

  In Kamal, III, f01083 م).8حول سلطان امللثمني (املرابطني) ينظر قطعة من كتاب اجلغرافيا يف األقاليم السبعة البن سعيد ( ق.
(135 -)  A.Bel, « Almohaden », in Houtsma et al. Enzyklopaedie des Islam, Leyden-Leipzig, 1913, 
1, pp. 332-333. 
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من قبل األمري املرابطي األموال وهذا يشرح جيدا وبوضوح اخلضوع املتكلّف واملتبنى الحترام ملك زافون 
الذي حتدث عنه ياقوت. يف الواقع هذه الدولة األخرية كما قلت سابقا متامخة لواحد من األقاليم الرئيسية من 
السودان الغريب الغنية بالذهب، كما شكلت واحدة من املصدرين الكبار للذهب ومواد سودانية أخرى 

األبنوس، إخل...حنو بلدان املغرب. يشتري هذه املواد يف مبحوث عنها كثريا مثل: العبيد، العاج، خشب 
عاصمة زافون التجار املغاربة القادمني من املراكز التجارية الرئيسية للدولة املرابطية مثل مقاطعة السوس 
األقصى يف جنوب املغرب األقصى وناحية سجلماسة وتافاللت يف اجلنوب الشرقي من هذا البلد. كذلك ومع 

سبان كل ما قلناه سابقا فإنه جيدر بنا حتديد فترة حترير رواية زافون اليت استخدمها ياقوت يف األخذ باحل
م. من جهة أخرى من املرجح أن شاهد العيان على دخول ملك زافون إىل مراكش قد 1147-1121سنوات 

جم البلدان عرب التقى بياقوت شخصيا. ومن موضع آخر ميكن االعتقاد أن روايته قد انتقلت إىل مؤلف مع
  وسيط ثالث، والذي من املمكن أن يكون أكثر شبابا من الشاهد لكن أسن من ياقوت.

حناول اآلن أن نكتشف يف أي جزء من السودان الغريب ميكن أن تتواجد فيه مملكة زافون. من خالل 
 - ل الغريب من إفريقيايف العصر الوسيط منح هذا االسم للشما -معجم البلدان فإا ستكون قريبة من املغرب

وتتاخم بلدان امللثمني. متنح املصادر العربية الوسيطة هذا االسم للقبائل الرببرية املستقرة بالصحراء الغربية 
والوسطى واليت من بينها قبيلة ملتونة اليت ينحدر منها املرابطني. مثلما أشرت إليه يف األعلى فإن اسم امللثمني 

ء من باب التفاصيل املميزة لثياب رجال هذه القبيلة وهو وجود لثام يغطي الوجه الذي منحه إياهم العرب جا
وخاصة الفم. هذا اللثام ال يزال يوضع اليوم من قبل فروع هؤالء الرببر البدو الصحراويني وخاصة من قبل 

بري األهقار، آجر، أوليميدن، كال وي) وعندهم مت أخذ االسم الرب ڤ(أظن هنا يف حلف توار ڤالتوار
حول  ڤ(تاماهق) لــــــ تغلماست. إا قطعة من قماش رقيق متجعد طويلة وضيقة يلفها التوار

كهذا ال ميكن أن يضعه إالّ الرجال  الرأس دف تغطية اجلبهة والفم، األعني فقط تبقى غري مغطاة. لثام
ل التابعة والعبيد السود فعليهم البالغني. الرجال األشراف هلم حق وضع ألثمة سوداء أو زرقاء، بينما القبائ

. الوصف الوحيد للثام الذي يضعه رجال القبائل الرببرية الصحراوية ما )136(القبول بألثمة بيضاء أو خمتلطة
م. لقد قدم هلذا 1068جنده يف املصادر العربية الوسيطة اليت اعتمدت على البكري، جغرايف عريب كتب يف 

يغطي الوجه أكثر من  -ال يسمح برؤية سوى األعني-وكله يؤكد أن هذا النقاباللثام االسم العريب "النقاب" 
. ليست يل هنا نية االشتغال على أصل هذه العادة الرببرية، واملهتمون سيجدون معلومات يف دراسة )137(اللثام

                                                             
(136)- R. Corso, « II velo dei Tuaregh », Annali. Istituto Universitario Orientale di Napoli, 
Nuova Serie, III, 1949, pp 151-166. 

  .170-148ص:اجلزائر،  ،1911، 2أبو عبيد البكري، وصف إفريقيا الشمالية، النص العريب، نشر دوسالن، ، ط -)137(
Description de l’Afrique septentrionale par El-Bekri, trad. par DE SLANE, éd revue Alger, 
1913, pp. 283 et 321. 
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 ع اللثام. دائما أود أن أذكّر هنا بعادة وض)138(واسعة خمصصة هلذه اإلشكالية للباحث اإليطايل ر. كورصو
املالحظة لدى رجال قبيلة أنبية اليت تسكن جماالت موريتانيا احلالية قرب السودان الغريب، وهو ما أكده 

. الرحالة ابن حوقل الذي قام جبولة يف الصحراء الغربية )139(م9اليعقويب مؤرخ وجغرايف عريب عاش يف اية ق 
رجال قبيلة مسوفة يف ناحية والتة وتغازة وكذلك هذه العادة عند  م الحظ مما الحظه10يف منتصف القرن 

. تبعا ملؤلّفني عرب قروسطيني آخرين من بني قبائل امللثمني تصطف )140(ة)ڤلدى رجال قبيلة صنهاجة (زنا
. يسكن الصحراء )141(كذلك قبيلة جدالة وملتونة وهم شعوب البدو املستقرين على أراضي موريتانيا احلالية

 ڤا اليت جاء منها اسم الطوارڤار احلايل وطارڤواضعي اللثام" وخاصة ملطة يف اهلالوسطى قبائل أخرى من "
، ومن )143(. من بني واضعي اللثام يوجد كذلك سلطان بربري ململكة تاكدا يف منطقة إير احلالية)142(اليوم

  .)144(جهة أخرى كل الشعوب الرببرية اليت تسكن الصحراء من األطلسي إىل غدامس

للحدود اجلنوبية للمجاالت الصحراوية اآلهلة يف العصر الوسيط بالرببر الرعاة "ملثّمون"  بالنسبة
س والذي حسب ر.موين يفصل الصحراء اجلنوبية والساحل الشمايل /ملم 300يظهر أم يتبعون خط املطر 

املستقلني أو يف بعض األحيان  )146(. شكلت املنطقتني األوليني جماال للرعاة البيض)145(عن الساحل اجلنويب
تابعني بصورة متراخية لدول سودانية كربى. بالضبط هذه ااالت كانت يف العصر الوسيط آهلة بالقبائل 

ملم وكذلك  600و 300الرببرية املعروفة باسم "امللثمني". على العكس ساحل اجلنوب املمتد بني خطّي املطر 

                                                                                                                                                                                              
  حول النقاب ينظر:

Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leyde-Paris, 1927, II, p. 707. 
  م:8ن حول اللثام الذي يضعه العرب القدامى يف القر

Masôudi, Les prairies d’or, texte et traduction par Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, 
Paris, 1861-1877, IV, p. 334. 
(138)- Corso, passim. 
(139)- « Kitâb al-Boldân auctore Ahmed ibn abi Jakûb ibn Wâdhih al-Kâtib al-Jakûbî », in 
M.J.De Goeje, Bibliotheca Geographorum arabicorum Lugduni Batavorum, 2e éd. 1892, p. 
360. 
(140)- J.H.Kramers, Opus geographicum auctore Ibn Haukal... Lugduni Batavorum, 1938, p. 
102 ; Ibn Hauqal, Configuration de la terre (Kitab surat al-ard), trad par J.H.Kramers et G. 
Wiet, Beyrouth-Paris, 1964, p. 100. 
(141)- Ibn Khaldoun, II, pp. 64 et 104. 
(142)- Ibid, I, 275. et II, p. 64. 
(143)- Ibid. II, p. 116. 

  .In Kamal, III, f0 910 v0م املسمى كتاب االستبصار12ينظر املؤلف اجلغرايف اهول للقرن -)144(
(145)- Mauny, pp. 216-219. 
(146)- Ibid, p. 217. 
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ملم جزء من جمال دول  1000مثلّت املنطقة السودانية الشمالية القريبة من اجلنوب واليت متتد إىل خط املطر 
او، يعين السونغاي، كامن بورنو، وممالك اهلوصا. إا ڤسودانية كربى: مثل تكرور، السنغال احلايل، غانة، 

ا تلعب الزراعة دورا هاما بسبب التدهور ) فيها نسبيالسمسم(يزرع خاصة الذرة البيضاء،  منطقة الزراعة
املتفاوت وحمدودية األراضي اخلصبة. القسم األكرب من هذه األراضي مناطق للرعي إذ تعد تربية األبقار 

. إذن هنا جيب أن نبحث عن دولة زافون اليت فيها السلطان )147(واألغنام العنصر املهم يف االقتصاد احمللي
البدو، ويضع جنوده يف الفضاءات الفالحية املغلقة" وميلك إقامة ثابتة. نضيف  حسب ياقوت "يعتمد على حياة

 ڤالطوار-إىل هذا أنه يف األراضي الصحراوية اجلنوبية ويف الساحل الشمايل تنتشر القبائل الرببرية حنو الشرق 
 فيها ميكننا حتديد مل يتجاوز إطالقا السواحل الشرقية لكتلة إير. كذلك جيب أن حندد ااالت اليت -اليوم

. موقع أكثر دقة °10موقع بالد زافون القريب من هذه القبائل واملتاخم للصحراء وللسودان الواقعتني غرب 
لزافون يف قطعة من األرض طويلة كذلك رمبا ممكنة بفضل وجود معلومات أخرى حول هذا البلد وهي 

م. ومن جهة أخرى جزء فقط من هذه املصادر 15-11معلومات متوزعة يف مصادر عربية متعددة للقرنني 
  أصلية واسم البلد الذي يهمنا يظهر بصيغ قليلة الوضوح.

تتواجد املعلومة األقدم حول بلد زافون يف املؤلف اجلغرايف للبكري املذكور سابقا، واملعنون 
هذا الكتاب يف األساس معروف لكن بالنسبة  .)148(م1068كتبه يف كتاب املسالك واملمالك بــــــ:

واليوم الرقم  374للفصول املتضمنة لوصف بلدان إفريقيا ومن خالل خمطوطة املتحف الربيطاين (حتمل الرقم 
217 Bd-PSS/90 وكني دو ڤ) واليت شكّلت قاعدة للنشرية والترمجة الفرنسية لـــــ: ماك

. االسم الذي يهمنا يظهر يف كتاب )150(لفانسان مونتاي، وكذلك للترمجة الفرنسية اجلزئية )149(سالن
. زاكفاواأما عند مونتاي  زافكووعند دوسالن تصبح هذه الكتابة العربية تصبح  زافقوالبكري بصيغة مفككة 

. )151(و"فهذه الصيغة األخرية تنطلق من الكتابة الصوتية العربية السم سوداين افتراضي "دياغفاوا" أو "دياغ
 ايةتبني أن حرف األلف املوجودة يف  -على الرغم من أن مونتاي مل يقل ذلك بوضوح -إعادة التركيب هذه

الكلمة العربية ليست إال ألف اإلطالق وهي عادة كتابية بسيطة ليس هلا أي أثر صويت: توجد هذه العادة كثريا 
ألصل األجنيب املنتهية بــــــــ: و يف املخطوطات املغربية (ليس املغربية فقط) يف الكلمات ذات ا

                                                             
(147)- Mauny, pp. 219-222. 

  .Lewicki, pp. 51-57حول البكري ووصفه لبالد السودان ينظر:  -)148(
(149)- Description…. Par Abou-Obeïd-el-Bekri. 
(150)- V. Monteil, «  Al-Bakrî (Cordoue 1068) routier de l’Afrique blanche et noire du Nord-
Ouest », BIFAN, Série B, XXX, I, 1968, pp. 39-116. 2 cartes 
( 151 )-.Description… par Abou-Obeîd-el-Bekri, texte arabe, p. 173. Trad franç. P. 326. 
Monteil, pp. 69 et 109. 
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عدد كبري من األمثلة يستعمل فيها ألف  )152(أو أُو. قدم لنا املستعرب البولوين الالمع ت. كوفاتلسكي
اإلطالق يف األمساء اجلغرافية ذات األصل غري العريب، وقد استخرجها من كتاب البكري ومن عند مؤلفني 

بة أخرى لـــــــ "و" النهائية يف اسم "زافقو" غري أا عرب قروسطيني آخرين. كذلك هناك كتا
  قلما شكلت خاصية معزولة.

تتبعا هلذه االعتبارات واألسباب، يسرين أن أشري إىل أن احلرف الرابع من االسم الذي أناقشه يف 
شوهة م نالبد وأن يكون  قخمطوطة كتاب البكري واملوجودة يف جمموعات املتحف الربيطاين، يأخذ صيغة 

شوهها ناسخ عريب واليت يف رأيي مرسومة بطريقة صحيحة يف النسخة األصلية للكتاب. أود هنا أن أذكر بأن 
 زافقو. إذا قبلنا التصحيح املطروح يف مكان )153(اخلطأ ق=ن يتصادف غالبا مع الكلمات ذات األصل األجنيب

واليت تكون حسب كل احتمال مرسومة يف  زافنو(مثلما هو موجود يف املتحف الربيطاين) فسنحصل على 
النسخة األصلية لكتاب البكري. كتابة أخرى لالسم السوداين نفسه استشهد به ياقوت مثل زافونو. يظهر أنه 
وانطالقا من الصيغة اليت استشهد ا هذا األخري ميكننا أن نرمم "و" حرف العلة الذي يلي مباشرة احلرف 

  .زافونوري ما يعطينا يف النهاية االسم "ف" وهذا يشكل خطأ لدى البك

من خالل البكري زافونو اسم بلد حيدد هذا اجلغرايف موقعه يف اجلزء الغريب من الساحل اجلنويب بني 
االمبو من جهة وغانة عاصمة اململكة اليت حتمل االسم نفسه من جهة أخرى. ڤمدينة قلنبو (تنطق قلمبو) أو 

. يتعلق األمر إذن بالناحية )154(االم املعروفة يف يومنا احلايلڤن أن ينطبق على حسب مونتاي قلنبو بلد من املمك
ذات الترب الواقعة على ارى اخلارجي للنهر الذي يصب على يسار السنغال أين توجد مناجم الذهب املستغلة 

 IFAN de(. يف هذا الصدد حناول التعريف بـــــــ قلنبو. يف الواقع عبد اهللا باثيلي )155(م8منذ ق 
Dakar مل يستعمل إال من قبل  االمڤا وأن ڤادياڤهو  االمڤ) وبعد حتققه فإن االسم التارخيي لــــــ

األوروبيني وجتار ولوف يف فترة قدمية، وهذا ما يقدم فرضية حسبها أن مدينة قلنبو عند البكري ليست إال 
تقع يف ناحية املياه اليت تصب يف السنغال. شكلت هذه املدينة اإلقامة األصلية لعصبة  االمبوڤمدينة قدمية تسمى 

                                                             
( 152 )-T. Kowalski, Relacja Ibrahîma ibn Ja’kuba z podrozy do krajowia stowianskich w 
przekazie al-Bekrïego (Relatio Ibrahim ibn Ja’kuba de itinere slavico quae traditur apud al-
Bekrî), Krakow, 1946 pp 72-74. 
(153)- T. Lewicki, Polska i kraje sqsiednie w swietle « Ksiêgi Rogera » geografa arabskiego z XII 
w. al-idrisi’ego (La Pologne et les pays voisins dans le ‘Livre de Roger’ d’al-Idrîsî, géographe 
arabe du XII siècle), Krakow, 1er partie, 1945, p. 104 no 16. 
(154)- Description...par Abou-Obeïd-el-Bekri, texte arabe, pp. 173-174. trad franç. pp 325-
327 ; Monteil, pp. 68-70 et 108. 
(155)-Mauny, pp. 294-296, 300,302, 303. 
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. بالنسبة ملدينة غانة ومن خالل رأي على العموم مقبول فإنه جيب )156(اڤادياڤباثيلي الذين حكموا ذات يوم 
موقع نيما على الطريق  تعيينها يف آثار كوميب صاحل الواقعة يف جنوب مجهورية موريتانيا احلالية جنوب غرب

  .)157(املؤدية من متبدرا إىل نارا

معلومات أخرى حول بالد زافون (و) قدمها لنا أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزهري، جغرايف 
-1154، كتبه بني كتاب اجلغرافياعريب أصيل إسبانيا اإلسالمية، مؤلف الكتاب املعنون بـــــ: 

. يظهر البلد الذي يهمنا )158(صدوق انطالقا من تسع خمطوطات معروفة م. حقق الكتاب حممد حاج1161
بالقرب من غانة وكَوكَو (اليوم  314يف ثالث فقرات من هذه النشرية، لقد أشار إليه ألول مرة يف الفقرة 

اليت ، الكاتب صنفه ضمن البلدان السودانية )159(او)، أين حيمل اسم ال يعدو إال أن يكون حتريفا لزافور (و)ڤ
إليها تتجه القوافل التجارية من السوس األقصى يف جنوب املغرب األقصى. حتريف إشارة الزهري ترتكز على 

. اخلطأ ر=ن من األخطاء الشائعة عند النساخ العرب يف راملبدئية يف املقطع املنتهي بـــــ  نتعويض 
. تصحيح اخلطأ )160(بالكلمات غري العربيةالعصر الوسيط، واألمثلة على ذلك كثرية خاصة ملا يتعلق األمر 

 يسمح لنا باحلصول على صيغة زافون (و) وهو مماثل لالسم املوجود يف معجم البلدان لياقوت احلموي.

حممد من نشرية  )162(341و )161(340يف موضعني آخرين من كتاب اجلغرافيا وخاصة يف الفقرتني 
. هذه الصيغة األخرية مرسومة يف )163(كرافونتعرض االسم الذي يهمنا لتحريف عميق جدا:  حاج صدوق

ست خمطوطات لكتاب الزهري واليت استخدمها الناشر. بالنسبة للمخطوطات الثالث األخرى، املخطوطة اليت 
م الصحيح زافون ) تنقل لنا االس1860واملوجودة يف املكتبة الوطنية للجزائر (نسخة سنة  1552حتمل الرقم 

باملتحف الربيطاين  25143) واملخطوطة رقم 1738بالرباط ( نسخة سنة  945(و)، بينما املخطوطة رقم 
واليت ال ختتلف عن الصيغة  رافون) هذه املخطوطات تتضمن صيغة 1739بــــ لوندرز (نسخة سنة 

                                                             
(156)- Ibrahima Diaman BATHILY (1897-1947), « Notices socio-historiques sur ancien 
royaume soninké du Gadiaga présentées annotées et publiées par Abdoulaye Bathily », BIFAN, 
Série B, XXXI, 1969, pp. 42-47. 
(157)- Mauny, pp. 72-74. et passim. 
(158)- « Kitâb al-dja’rafiyya : mappemonde du calife al-ma’mun reproduite par Fazari siècles 
rééditée et commentée par Zuhrî (VI/ XII siècles) », texte arabe établi avec introduction en 
français (résumée en arabe) par Mahammad Hadj-Sadok, Bulletin d’Études Orientales (Damas), 
XXI, 1968, pp. 7-312. 
(159)- Ibid. pp 189-190. 
(160)- Lewicki, 1945, p104, n0 28. 
(161)- Hadj-Sadok, p. 181. 
(162)- Ibid. pp 180-181. 
(163)- Ibid, p. 82 (p. Amima), p. 95 (p. Ghana) et p. 100 (p. Amima). 
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ما يصادفنا لدى النساخ العرب  . هذا اخلطأ األخري غالبا)164(الصحيحة إال بغياب نقطة فوق احلرف األول
واليت ال جندها أبدا يف أوصاف عربية أخرى  قرافونالقروسطيني. بالنسبة هلذه الصيغة الغريبة لـــــ 

لبالد السودان، لكن حممد حاج صدوق يعتربها الصيغة األصح، ففي رأيي األمر يتعلق كذلك بتحريف لصيغة 
املكتوب  زميكننا تعويضهما باحلرف األول  قرني هلذا االسم زافون (و). أعتقد خاصة أن احلرفني األولي

  بالالمباالة.

كم) شرق غانة، 115فرسخا (حوايل  20أن بالد زافون تتموقع يف نواحي  340ينتج من الفقرة 
البد إذن أن نالحظ أنه يف مكان الفرسخ بعض خمطوطات الكتاب تقول "يوم". هذه املعلومة غري دقيقة. يف 

حسب البكري، إذا أخذنا كالمه بعني االعتبار، فإن بالد زافون (و) توجد غرب غانة على الطريق الواقع، 
املارة ذه املدينة باجتاه قلنبو يعين حنو مصب النهر وبالتايل البد من تعويض كلمة شرق املوجودة عند الزهري 

  بكلمة غرب.

، ايف اهول الذي حيمل عنوان مشابهيذكّر كتاب اجلغرافيا بقوة النمط املالحظ يف البحث اجلغر
يف مكتبة بودليني بأكسفورد. قطع كثرية  320-317، هذا البحث موجود ضمن خمطوطة كتاب اجلغرافيا

أن نشري هنا إىل أن  مرفقة بترمجة فرنسية. جيب )165(تضمنت وصفا لبلدان ومدن إفريقيا نشرها يوسف كمال
. )166(م8مقدمة هذا البحث تعود أليب احلسن علي بن سعيد جغرايف عريب المع من النصف الثاين من القرن 

متعمدا التأثر ذه اإلشارة اخلاطئة واليت تبدو منسوبة لنساخ الرسالة فقد نشر يوسف كمال القطع اليت أشرنا 
البن سعيد. مع ذلك البد من اإلشارة هنا إىل أن يوسف كمال  إليها يف األعلى مع الكتاب اجلغرايف الصحيح

وبدقة أخذ يف احلسبان اختالفات مهمة موجودة بني الكتابني، والذي ارتكز على مبادئ خمتلفة متعلقة بتقسيم 
ودون  زاغون (و)يوما من السري شرق غانة توجد  20فإنه على  )168(. تبعا ملخطوطة أكسفورد)167(األرض

 فيف رأيي حتريف للحرف  غاملوجودة عند ياقوت. احلرف الثالث من هذه الكتابة  (و)زافون شك هي 
. وضعية هذه املدينة مقارنة مبدينة غانة (اليت جندها يف كتاب اجلغرافيا) خاطئة وتذكرنا بالوضعية )169(األول

 1ة بالفرسخ (املشار إليها يف كتاب الزهري، الفرق يكمن يف أن األول من هذه الكتب ال يقدم املساف

                                                             
(164)- Voir Hadj-Sadok, p. 181. Notes aux paragraphes 340 et 341. Voir aussi les manuscrits de 
Rabat et de Londres (Ibid, pp 17-19). 
(165)- Kamal, f0 1088 ro-1090 v0. 
(166)-Ibid, f0 1088 ro. 
(167)-Ibid, f0 1088 ro et f01089 ro. 
(168)- Ibid, f0 1090 v0. 

  .Lewicki, 1945, p. 105 no 49ينظر يف هذا املوضوع: -(169)
  إىل غ وبذلك قرأ يوسف كمال هذا االسم زاغون. حيث جند تصحيف ف
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م) لكن باأليام ما جيعلنا نعتقد مرات كثرية أا كبرية جدا. من جهة أخرى أحب هنا أن أذكر 5762فرسخ=
  يوما. 20فرسخا وإمنا  20أن األمر نفسه يف واحدة من خمطوطات رسالة الزهري، هذه املسافة ليست 

كتاب اإلشارة التالية حول بالد زافون (و) توجد يف الكتاب اجلغرايف اهول املعنون بـــــ: 
 7، الذي يتضمن وصف مصر، املغرب والسودان. هذا الكتاب الذي يعود تأليفه إىل اية القرن االستبصار

 إفريقيا وينتهي إىل للبكري الذي يعاجل املسالك واملمالكم)، ليس إال تعديال جلزء من كتاب 1192(بعد 
. اآلخر ال يزال خمطوط خاصة )171(. جزء من كتاب االستبصار مت نشره)170(تفاصيل جديدة وأكثر حداثة

  .)172(وصف السودان اليت مل نتعرف عليها إال انطالقا من قطع موجزة نشرها يوسف كمال

من بني القطع اليت وصفت السودان واملوجودة يف كتاب االستبصار، توجد واحدة تستحق انتباه 
االمبو) وغانة (كوميب ڤيسكن بلد يقع بني قلنبو ( زفنوخاص: أشار الكاتب اهول إىل شعب أسود 

زافون واليت  . هذا االسم األخري يتوافق كلية مع اسم مملكة)174(زافون. هلذا الشعب مدينة تسمى )173(صاحل)
  أشار إليها ياقوت. بالنسبة السم زافونو فإنه مماثل لالسم املشار إليه أعاله، فقط أشري إليه بطريقة خمتلفة.

م وتوجد يف كتابني 13املعلومات الالحقة حول بلد زافون (و) تعود إىل النصف الثاين من القرن 
. يف )177(أليب احلسن علي بن سعيد )176(وكتاب البديع، )175(كتاب اجلغرافيا يف األقاليم السبعةجغرافيني مها: 

، نعرف الفرق مع الصيغة الصحيحة بفضل )178(األول من هذه الكتب يظهر البلد الذي يهمنا حتت اسم رافون
معجم البلدان لياقوت، يكمن يف غياب نقطة على احلرف األول. جيعل ابن سعيد هذا البلد بالسودان يف 

. تبعا )180(داوست، يف اجلنوب الشرقي لتامشاكيت جبنوب موريتانيا)ڤ(اليوم ت )179(العرضية نفسها ألودغست
                                                             
(170)- Kraçkowskiy, pp 308-309. 
(171)- Description de l’Afrique par un géographe arabe anonyme du sixième  siècle de l’hégire, 
texte arabe publié pour la première fois par Alfred De Kremer, Vienne, 1852. 
(172)- Kamal, f0 915 r0-915 v0. 
(173)- Ibid, f0 915 r0.Youssouf Karnal lit ce nom Zafnou 
(174)-.Ibid, قرأ يوسف كمال االسم الثاين زافون 

  بعض مقاطع هذا الكتاب املتعلقة بإفريقيا مع ترمجتها الفرنسية نشرها:-(175)
Kamal, f0 1080 -1o88 r0. 

  الكتاب املتعلقة بإفريقيا نشرت من قبل:الترمجة الفرنسية هلذه القطعة من هذا  -)(176
E. Fagnan, Extraits inédits relatifs au Maghreb (géographie et histoire) traduits de l’arabe et 
annotés, Alger, 1924, pp. 6-22.  

  ينظر حول هذا املؤلف:-)177(
Kraçkovskiy, pp. 352-358. Lewicki, 1969, pp 73-76.  

(178)-Kamal, f0 1083 v0.  قرأ هذا االسم رافون  
(179)-. Ibid. 
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لكتاب البديع أين استخدم الكاتب خاصة املعطيات املستخرجة من كتاب الزهري فإن قوافل سجلماسة تصل 
من تصحيحه  . هذا االسم األخري البد)181(غافونإىل مدن سودانية عديدة، من بينها أشار ابن سعيد إىل 

اليت توافقه واليت صححتها إىل  زافور. يف مقطع موازي للزهري توجد صيغة زافونوبالتايل سيأخذ صيغة 
  زافون (و).

أود أن أذكّر مبوضع مشابه يتعلق بالعالقات التجارية لسجلماسة مع السودان، على ذه املناسبة 
ن أن تكون مستخرجة مباشرة من الكتاب األرجح مستخرجة من كتاب البديع البن سعيد أو من املمك

م. أجزاء هذا 1554البن زنبال، كتاب جغرايف ألف بعد  حتفة امللوكاجلغرايف للزهري، وتوجد كذلك يف 
. تعرض اسم مدينة زافون لتحريف وأصبح راجون (فانيان: )182(الكتاب املتعلقة بإفريقيا نشرها أ. فانيان

يف  1552رادجون) ومع ذلك فإن املترجم يقارن ذلك مع العنوان، زافور فانيان مع زافور الزهري (مخ رقم: 
 فاملكتبة الوطنية اجلزائر). التحريف يكمن يف حذف نقطة من على احلرف األول وتعويض 

  .)183(رتكبه النساخ العرب القروسطينيوهو خطأ غالبا ما ي جبــــــــ 

آخر إشارة أصلية حول بالد زافون (و) توجد يف مسالك األبصار كتاب لشهاب الدين أمحد بن 
  .)184(م)1349-1301م (14حيي بن فضل اهللا العمري، كاتب عريب يف النصف األول من القرن 

. )185(لبالد املغرب وإفريقيا السوداء لدينا ترمجة فرنسية لبعض فصول هذا الكتاب واملتضمنة وصفا
. توجد إشارة لبلد زافون (و) يف وصف مملكة مايل )186(وكذلك نشرية لعدد من القطع بلغتها العربية األصلية

مبنية أساسا على املعلومات املستقاة من العمري من قبل املغريب أبو سعيد عثمان الدكايل الذي أمضى مخسة 
. عرض العمري حالة اثين عشرة مقاطعة تتكون منها هذه اململكة ومن )187(البلد وثالثني سنة من عمره يف هذا

. تتواجد هذه الصيغة األخرية يف النشرية اجلزئية زاقونبينها أشار إىل، املرتبة الثانية مباشرة بعد غانة، مقاطعة 
                                                                                                                                                                                              

  حول أودغست ينظر:-)180(
D et S Robert et J. Devisse, Tegdaoust.I Recherches sur Aoudaghost, Paris, 1970, passim. 

(181)-Fagnan, p. 19. 
  باملكتبة الوطنية اجلزائر. 1552عرف هذا االسم بزفور وزافور يف احملطوطة رقم 

(182)- Fagnan, pp. 121-193. 
  باملكتبة الوطنية اجلزائر. 1552أين عرف املترجم رادجون وراجون باالسم زافور وزفور يف املخطوطة رقم  79ينظر خاصة الصفحة 

  Lewicki, 1945, 105, no 44ينظر حول هذا املوضوع:  -)183(
  .Kraçkovskiy, pp. 405-411 ; Lewicki, 1969, pp. 82-86.ينظر حول هذا املؤلف: -)184(
خرائط،  5ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار يف ممالك األمصار، القسم األول: إفريقيا، مصر السفلى، ترمجة وتعليق مع مقدمة و -)185(
  .1927ودفروي دميومبني، باريس، ڤ

(186)-Kamal, f0 1236 r0 -1243 r0. 
(187)-. Lewicki, 1969, p. 85. 
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ون" وقارا ڤاودفروي دميومبيناس مترجم فرنسي لكتاب العمري كتبها "زڤ. )188(اليت أعدها يوسف كمال
وا" (زافقو/ زافونو عند البكري) لقد تكهن أن واحدا من هذه النصوص تقدم قراءة خاطئة ڤبـــــ "زافا

. على الرغم من أن هذه املالحظة ليست مقبولة إال جزئيا بسبب أنه ينتج من تدقيقاتنا أنه )189(هلذا االسم
  ف احلصول على صيغة زافون أو زافونو.يستلزم تصحيح الكتابتني املشار إليهما أعاله، وذلك د

م) يف موسوعته املعنونة 1418استعمل كتاب العمري شهاب الدين أمحد القلقشندي (ت. 
. من بني هذه )190(م، واحدة من أجزائها متعلقة باجلغرافيا1412كتبها سنة صبح األعشى، بــــــ: 

. يف وصفه ململكة مايل اعتمد )191(املتعلقة بإفريقيا نشرها يوسف كمال مرفقة بترمجة فرنسية القطع
القلقشندي على مسالك األبصار للعمري وكتب أن هذه الدولة تتكون من أربعة عشرة مقاطعة ومن بينها يف 

ندي الصيغة الصحيحة هلذا . كذلك قدم لنا القلقش)192(املرتبة الثانية مباشرة بعد غانة تعود إىل مقاطعة زافون
االسم، من املمكن إذن أن تكون صيغة مشاة للموجودة يف خمطوطة كتاب العمري واليت استعملها 

  القلقشندي.

م يف موضوع أمساء بالد زافون (و)، 15و 11خنتصر كل ما نقلته إلينا املصادر العربية بني القرنني 
ستعملوا ثالث كتابات خمتلفة. األوىل زافون (و) وهي مرسومة كل املعطيات جعلتنا نعتقد أن الكتاب العرب ا

  يف:

  موضعني يف معجم البلدان لياقوت.أ/ 
  واحدة من خمطوطات كتاب اجلغرافيا للزهري.ب/ 
  العمل اجلغرايف اهول املعنون بــــــــ: كتاب االستبصار.ج/ 
  كتاب القلقشندي.د/ 

عند  رافونعند الكاتب نفسه،  قارافونعند الزهري و زافورهذه الكتابة تذكرنا بالصيغ احملرفة مثل 
ويف الترمجة الفرنسية لكتاب  320-317(يف خمطوطة أكسفورد لود. زاغونوالكاتب نفسه وعند ابن سعيد، 

، لقد زافونو(عند العمري، نشرية يوسف كمال). الكتابة الثانية املستقلة لالسم الذي يهمنا  زاقونالعمري) و
اليت أشار إليها  زافقوإىل هذا االسم من قبل الكاتب اهول لالستبصار. الكتابة الثالثة واألخرية  متت اإلشارة

                                                             
  حيث كتب هذا االسم زاكون. Kamal, f0 1241 r0 ينظر:-188)(

  .55العمري، القسم األول، ص:  -(189)
  ينظر حول القلقشندي وإشاراته إلفريقيا:-)190(

Kraçkovskiy, pp. 411-415 ; Lewicki, 1969, pp. 90-91. 
(191)- Kamal, fo 1399 r0-14o6 r0 
(192)- Ibid, f0 1405 v0. قرأ يوسف كمال هذا االسم زافون. 
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. هذه الصيغ الثالث املتباينة ميكن أن تنطق كلها زافونوالبكري ال تعدو أن تكون حتريفا لإلشارة األولية 
ت العربية: حروف العلة املدية ال تلعب ، دون أن ننشغل مبد حروف العلة الظاهرة يف اإلشارازافونووببساطة 

 هنا إال دور يف القراءة وليست إال مظهرا لعادة إمالئية.
أما فيما يتعلق باملوضع اجلغرايف لبلد زافون يظهر على ضوء املصادر العربية اليت اعتمدنا عليها سابقا، 

ر السنغال (يف نواحي مصب النهر)  أنه ميكن حتديد موقع هذا البلد كما قلنا آنفا، يف الساحل اجلنويب بني
غربا. يف اجلزء الغريب من هذا اإلقليم توجد الناحية التارخيية ° 12و° 8وآثار كوميب صاحل، يعين تقريبا بني 

م. 15-11املصادر العربية بني القرنني  زافونو، زافونلــــــ ديافونو ويف رأيي معها ميكن حتديد 
األقاليم اآلهلة لقرون من قبل الشعب السونينكي أين تضمنت الروايات شكلت منطقة ديافونو جزء من 

 IFAN deالتارخيية لعدد من اإلشارات حول موضعه. من خالل املعلومات اليت قدمها احلاج عمر با (
Dakar وتبعا خلريطة توزيع االثنيات يف مجهورية مايل احلالية منطقة ديافونو تقع يف موضع التجزئة القدمية (

ــــ يليماين يف حلقة نيورو على ارى األعلى لنهر كوليمبيين الذي يصب على ميني السنغال. إا لـ
تشكل جزء من املنطقة االقتصادية احلالية لكاييس. تقع ديافونو إذن يف منطقة الساحل اجلنويب متامخة للحدود 

رية تكون منطقة خلفية ملدينة كاييس) يف الشمالية ملوريتانيا احلالية وغرب مناطق سريو وديومبوكو (هذه األخ
  ا.ڤويديومي ويف الشمال الشرقي كانياڤا ويف الشرق ڤجنوب منطقة ترين

إذا جعلنا الصيغ العربية زافون، زافونو، وزافونوا تعود على االسم احمللي ملنطقة ديافونو اآلهلة 
احلرف ز املوجودة يف املصادر العربية بالشعب السونينكي، بقي لنا كذلك أن نشرح مشكلة تعويض د األولية ب

القروسطية. يوجد شرحان ممكنان. من خالل الشرح األول يسمع العرب يف اسم بلد سوداين صوت لغوي 
غري معروف لدى األسلوب الصويت العريب، وهو يعود على حرف ز. بفضل هذه الفرضية توجد كتابة لالسم 

 تاريخ الفتاشتاريخ العريب للسودان املعنون بـــــــ السوداين ديادي من طرف غازي املوجود يف ال
. )193(م) حيث جند احلرف د األول ميكن تعويضه بـــــ ج والدال الثانية رمبا تعود على ز16-15(ق 
هنا يظهر أن الشرح الثاين أكثر احتماال من حيث الصحة. من خالل الشرح نفسه املعلومة حول ديافونو  إىل

وكذلك اسم هذا البلد وصل إىل الكتاب العرب القروسطيني بوسيط إخباري يتحدث لغة هلا أسلوب صويت 
سنكون جمربين على االعتقاد  فيه الصوت اللغوي د هو ز بطريقة متعارضة. إذا أخذنا ذه اإلمكانية األخرية

بأن هؤالء اإلخباريني السودانيني يتحدثون لغة آزر واليت كانت يف فترة ازدهار ممالك أودغست وغانة 

                                                             
هوداس و.م.دوالفوس، تاريخ الفتاش أو تاريخ الباحث عن تاريخ املدن، اجليوش والشخصيات املشهورة يف التكرور حملمود بن احلاج أ.  -(193)

. هوداس ودوالفوس، تاريخ الفتاش، ترمجة مرفقة بتعليقات، فهرس وخريطة، 39-38، ص:1919املتوكل كعت وواحد من أبنائه، باريس، 
  .70، ص:1919باريس، 
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. إا واحدة من )194(مستعملة يف كل أقاليم الساحل السوداين كلغة جتارية ذات خصائص عشائرية متعددة
برية، هذه اللغة تستخدم من قبل السونينكيني أفضل من اللهجات السونينكية اليت وظفت بعض األلفاظ الرب

الرببر. هذه اللغة ال زالت متحدث ا إىل وقت قريب يف جنوب ووسط موريتانيا: تيشيت، والتة، وادان، 
يت. فيما خيص أمثلة موضع د و ز يف لغة آزر أشري هنا إىل كلمتني متطابقتني تصفان األرنب: (كانديان) ڤوشن

، األمر نفسه بالنسبة السم املدينة القدمية لديارا يف السودان الغريب ففي لغة آزر تصبح أحيانا )195(و(كازانان)
. كذلك الكتاب العرب القروسطيني )196(زارا (توجد هلجة كذلك هذا االسم ينطق آدير كما ينطق آزر)

للغة السونينكية ولكن من الذين أشاروا إىل هذا االسم ملنطقة ديافونو على األرجح مل يستخرجوه مباشرة من ا
  اللغة املختلطة آزر أين ينطق هذا االسم كذلك دافونو وزافونو.

حناول اآلن وباختصار أن نعيد بناء تاريخ بالد زافون (ديافونو) على ضوء املعلومات النادرة اليت 
للسونينكيني املتعلقة قدمتها لنا املصادر العربية املذكورة سابقا. سأقارا فيما بعد مع الروايات الشفوية 

  بديافونو.

م، وهو أقدم املصادر العربية حول هذا 1068من خالل كتاب املسالك واملمالك للبكري كتبه يف 
. أكّد مونتاي أنه توجد هذه )197(املوضوع، فهي بلد آهل بشعب أسود عبد أفعى (يشبه يف تفاصيله التنني)

ى بيدا. بقيت هذه األفعى حمترمة من قبل السونينكيني إىل العبادة يف رواية سونينكية تصور أفعى سوداء تسم
. لألسف الشديد مل يطلعنا البكري أبدا على الوضعية السياسية لزافون إذ جنهل حىت إذا كان )198(يومنا هذا

هذا البلد مملكة مستقلة. أحيانا ومن باب احلتمية جيب أن نؤمن بطريقة أو بأخرى ويف الفترة اليت كتب فيها 
د مجعت حتت سيطرا قسم كبري من م ق1076هذا اجلغرايف أن دولة غانة وإىل الغزوة املرابطية الرببرية يف سنة 

السودان الغريب. الروايات القبلية السونينكية تعلمنا فقط أن الفروع األوىل من هذا الشعب عاشت بديافونو، 
م، قسم ثالث 759م. فروع أخرى يقودها ديا فوين ( منه جاء اسم املنطقة) بدأت تستقر منذ 7حنو اية القرن 

. من خالل دوالفوس الذي له )199(ادو اليت أسسها السونينكيونڤد سقوط دولة وام بع8التحق يف اية القرن 
فضل تقرير تارخيية الروايات، استطاعت مستعمرة ديافونو السونينكية التخلص من تبعية ملوك غانة (من 

                                                             
(194)- Monteil, « La langue azer après les documents recueillis par Th Monod et D Brosset » in 
Contribution à l’étude du Sahara occidental, Paris, 1939, II, pp 212-343 ; voir surtout pp. 215-
216. 
(195)-Ibid, p.233. 
(196)-Ibid, p.245. 

  .69. مونتاي، ص:326. الترمجة الفرنسية، ص:174-173وصف.... أبو عبيد البكري، النص العريب، ص:  -(197)
(198)- V. Monteil, p. 109, no 8. 
(199)- Delafosse, pp. 256-257. et 319, et II, p. 154. 
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ا احلدث . تبعا هلذ)200(م تاريخ الغزو املرابطي1076املمكن بطريقة غري مباشرة) بني اية القرن الثامن وسنة 
األخري، الكثري من البطون السونينكية غادرت غانة. حسب الرواية واحدة من هذه البطون اليت يقودها شيخ 

. لألسف، )201(ومبو (تقع شرق نيورو) استقرت بديافونوڤعصبة دوكوري وهو أخ مؤسس دولة باكونو 
ن هذه الدولة وبسرعة أصبحت م وهنا يظهر أ11سكتت الروايات السونينكية عن تاريخ ديافونو حنو القرن 

ذات أمهية ووضعت حتت سلطتها خالل العقود املوالية من الزمن النواحي القريبة اآلهلة بالعصبية السونينكية. 
بعد الغزو املرابطي يف سنة -يف الوقت ذاته اجته قادة ديافونو الستغالل عدم قدرة ملوك غانة الذين أصبحوا 

(يعين إثارة بعض املشاكل الداخلية) وقتيا غري قادرين على رؤية ارتفاع  -م ودخوهلم إىل اإلسالم1076
هيمنتهم على األقاليم اليت أخضعوها لسيطرم سابقا. حىت املساعدة العسكرية اليت قدموها للمرابطني مل تكن 

  .)202(شيئا ذا أمهية حسب موضع من كتاب الزهري

السونينكية بغانة لإلسالم كانت يف الوقت نفسه الذي أسلمت فيه العائلة  يظهر أن اعتناق الساللة
- 1121احلاكمة بزافونو. يف كل احلاالت ويف فترة الرواية اليت أشار إليها ياقوت احلموي يعين يف سنوات 

  .)203(م كان ملك هذا الدولة مسلما وحج إىل مكة مرورا باملغرب1147

يف رأيي فترة االزدهار الكبري لدولة زافون. حسب الرواية اليت أشار  م12يعترب الربع الثاين من القرن 
إليها ياقوت احلموي فإن السلطان الذي حكم هذا البلد كان ملكا قويا وكفًء ويعلم كذلك كيف يبسط 
سيطرته على بربر الصحراء الغربية البدو (امللثمون). يتعلق األمر خاصة بـــ: ملتونة، مسوفة، وجدالة. يف 

ض األحيان تشكل هذه القبائل قسم من كونفدرالية املرابطني، وأغلب فروعها زحفوا حنو الشمال تبعا لغزو بع
. )204(م من قبل أمراء املرابطني أبو بكر بن عمر وابن أخيه يوسف بن تاشفني1053غرب بالد املغرب يف سنة 

أبو بكر املغرب بعد استتبابه لألمن ملا نشبت اضطرابات بني فروع ملتونة ومسوفة اليت بقيت بالصحراء ترك 
تاركا القيادة ليوسف بن تاشفني. هذا األخري جنح يف االستقالل على أيب بكر الذي وبعد أن حاول استرجاع 
سلطته دون فائدة انسحب إىل السودان الغريب واقتصرت سيطرته على فروع ملتونة وجدالة ومسوفة اليت بقيت 

. بعد أن حقق عددا من االنتصارات الكبرية منها )205(مللوك السودانينيهناك ودخلت يف صراع وقتال مع ا

                                                             
(200)- Ibid, I, pp. 265-266, et II, pp. 27 et 154-155. 
(201)- Delafosse, I, pp. 265-266. 
(202)- Hadj-Sadok, pp. 181-182, § 338. 

 .5ينظر يف األعلى ص: -(203)
(204)- Ibn Khaldoun, II, pp. 69-72. 
(205)- Ibid, p. 72; Paulo Fernando De Moraes Farias, « The Almoravids Some Questions 
Concerning the Character of the Movement during its Periods of Closest Contact with the 
Western Sudan », BIFAN, Série B, XXIX, 3-4, 1967, pp. 848-849. 



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

46 
 

 
 

. بعد وفاته )206(م يف محلة ضد الزنوج1087م دخل أبو بكر يف سنة 1076غزو غانة وأسلمتها يف سنة 
م يف 1078-1077ضعفت كونفدرالية القبائل املرابطية بالصحراء بسبب هروا إىل املغرب األقصى يف سنة 

. التحطم الصحراوي هلذه الفروع الضعيفة )207(فروع ملتونة، جدالة، ومسوفة قد تصدعت ائياحني بعض 
واملتروكة مثلما يتضح من رواية ياقوت عرضة لتأثري اجلريان، مملكة زافونو السودانية، واليت خالل العقود التالية 

  عوضت غانة كمسيطرة على السودان الغريب.

م ملا كانت مملكة أودغست الرببرية الواقعة يف 1055-1054ة قبل كذلك ارتأينا إعادة الوضعي
م أين أصبحت 14. وضعية مماثلة تنتج بصفة متأخرة يف القرن )208(الشمال الشرقي ملوريتانيا تابعة مللك غانة

مدن إيواالتن (والتة) وتونبوكتو (تومبوكتو)، املراكز القبلية ملسوفة، إقامات للحكام املمثلني للسالطني 
  .)209(السودانيني مبايل

يظهر أن القبائل الرببرية املستقرة يف اجلنوب الغريب والتابعة مللوك زافون قد مارست نوع من التأثري 
احلضاري على سكان هذا البلد. لقد أشرنا قبل هذا إىل دخول ملوك زافون لإلسالم األمر الذي يفسر فقط 

م 1087ى باحلمية الدينية اليت متيز ا أبو بكر بن عمر لكنها بعد بتأثري القبائل املرابطية اليت كانت دائما تتغذ
مل يعد هلا سوى غايات هادئة. تفصيل آخر شاهد على التأثري الرببري على سكان زافون، وهو ما أشار إليه 

متت  -منقّب–ياقوت احلموي أن ملك هذه الدولة يغطي وجهه على الطريقة الرببرية. باملناسبة فالكلمة العربية 
. إنه قماش يغطي إىل النقطة اليت يريد -واضع اللثام، النقاب–اإلشارة إليها يف رواية ياقوت وتعين حرفيا 

الشخص أن يرفعه إليها، وبالتايل لن يصبح معروفا حىت عند والديه األكثر قربا منه. من خالل البكري الذي 
، )210(و القبائل الرببرية املستقرة بالصحراءوجدنا عنده هذا الوصف للنقاب، فهذا النقاب ال يضعه فقط بد

لكن كذلك يضعه سكان سجلماسة وهي مدينة تقع يف اجلنوب الشرقي للمغرب األقصى وآهلة بالرببر الذين 
  .)211(دخلوا يف عالقات جتارية نشطة جدا مع الصحراء الغربية والسودان الغريب

ن أثناء زيارته األخرية إىل مراكش ينتج على التقدير الكبري الذي قابل به األمري املرابطي ملك زافو
األغلب كون هذا احلاكم يراقب أغلب الطرق التجارية الرابطة بني السودان الغريب وغرب املغرب. لقد 
                                                             
(206)-.Ibid, pp. 848-850. 
(207)- Ibid., p. 849. 

  .23. رقم 104. ص: 63-62. مونتاي، ص:317. الترمجة الفرنسية، ص: 168أبو عبيد البكري، وصف....، النص العريب، ص:-(208)
  ينظر: 53-1252نستدل بذلك من خالل رحلة ابن بطوطة الذي زار هذه املدن سنة -(209)

، الترمجة مع التعليق موين، مونتاي، جنيدي، روبار، دوفيس، نصوص ووثائق متعلقة بتاريخ إفريقيا، قطع مستخرجة من رحلة ابن بطوطة، داكار
  70-69و 42-41، ص: 1966

  106-105و 65-64. مونتاي، ص: 321-320. الترمجة الفرنسية، ص:170العريب، ص: أبو عبيد البكري، وصف....، النص-)210(
  .42. مونتاي، ص: 283- 282. الترمجة الفرنسية، ص: 148أبو عبيد البكري، وصف....، النص العريب، ص:-)211(



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

47 
 

 
 

م نقطة انطالق القوافل اليت تنقل الذهب ومواد أخرى ال تقل 12شكلت عاصمته يف النصف األول من القرن 
املهتمة على  -سجلماسة، أكرب مركز جتاري للدولة املرابطية باملغرب األقصىأمهية من السودان الغريب إىل 

اخلصوص بالتجارة مع بلدان الزنوج. وجود طريق جتاري يف هذه الفترة يربط مباشرة عاصمة مملكة زافون 
بسجلماسة أمر مؤكد يف أحد مواضع كتاب الزهري الذي كتب عن كل املدن السودانية وهذه العاصمة تعترب 

  )212.(األقرب من مدينة سجلماسة

م عاصمة زافونو (ديافونو) بسجلماسة 12كيف يربط هذا الطريق يف النصف األول من القرن 
وغي ڤوبغرب املغرب؟ يظهر أا توافق يف قسمها اجلنويب بطريق القوافل اليت تربط أدرار موريتانيا مبدينة 

. هذه الطريق )213(وصلنا وصفها من خالل ه. بارثم وقد 19وري)، عاصمة ديافونو يف منتصف القرن ڤ(
انت يف مدينة أتار عاصمة ڤجا (تدجيكجا، تيجيكجا) يف بالد تاڤعرب كيفا وتيدجي وغيڤاملارة بـــــ 

ي (أزوقي، ڤأدرار املوريتانية. أتار موضع قدمي جدا وقد احتل يف العصر احلديث املوقع الوسيط القريب من أزو
م)، وهي عاصمة قدمية لقبيلة ملتونة ومرحلة مهمة من على 13-11أزوكي عند الكتاب العرب خالل القرنني 

. بالنسبة ملدينة تيدجيكجا فقد أسست متأخرة )214(الطريق التجارية املؤدية من السودان الغريب إىل املغرب
. يظهر أا )215(ا)ڤدستس ( حتت اسم توتيم على خريطة ميسا دي فيال1413نسبيا ولذلك وجدناها يف سنة 

انت. يف رأيي هذا املركز ڤكذلك احتلت موضع آخر قدمي جدا على األرجح املركز الرئيسي لـــــ تا
مت العثور يف هذه الناحية  1968وجد بالقرب من واحة أشارمي الواقعة يف الشمال الغريب لتدجيكجا. يف مارس 

بية عربية. هذه األخرية حتمل اسم األمري املرابطي علي بن يوسف الذي على كرت يتكون من احللي ونقود ذه
. وحسب الرواية فإنه يف )216(م1143-1107حكم اجلزء الغريب من املغرب وإسبانيا اإلسالمية بني سنيت 

  .)217(املنطقة نفسها يف إلديبا موضع بعيد عن تدجيكجا بيوم ونصف يوجد ضريح أيب بكر بن عمر

ي تأخذ ڤبالقسم التابع للطريق الرابطة لعاصمة مملكة زافون بسجلماسة يظهر أنه بعد أزوفيما يتعلق 
ورو احلايل لكي تتجه بعيدا حنو جنوب املغرب األقصى واجلنوب الشرقي ڤاجتاه كدية إدجيل قرب حصن 

                                                             
(212)- Hadj-Sadok, p. 180. p. 340. 
(213)- H .Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Africa in den Jahren 1849 bis 
1855, Gotha, 1857-1858, V, pp. 500-501 et 523-525. 
(214)- Mauny, p. 429 et passim. 
(215)- C. De La Roncière, La découverte de l’Afrique au Moyen Age, Le Caire, 1925-1927, p. 
135. 

  حول هذا الكرت ينظر:-(216)
Nouakchott-Information. Bulletin Quotidien du Service de l’Information, no 506, II, octobre 
1968, pp. 2-3. 
(217)- Delafosse, I, p. 57. 
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يق أن هذه الطر )218(وتصل إىل سجلماسة. قدم لنا البكري وصف هذا الطريق بطريقة معاكسة. لقد أكد
مث يتجه  )219(تؤدي إىل وادي درعة إىل جبل إزال (كذلك، إيزال، إزيل) واليت ربطها الباحثون بكدية إيدجيل

ي) وذلك ملا كانت عاصمة هلذه القبيلة يف أدرار ڤبعد ذلك إىل أراضي قبيلة ملتونة وبالتايل حنو أزوكي (أزو
ق املؤدية إىل كدية إدجيل يف ضفاف وادي درعة املوريتانية. إنه من الصعب إعادة بناء هذا القطاع من الطري

وإىل سجلماسة. وإىل هنا ميكن تعريفه وربطه بقطاع الطريق املسماة "الطريق اللمتوين" والذي من خالل 
م ومما يعرب به بئر مغرين (حصن ترينكات يف اخلرائط 11الروايات املوريتانية فقد كان مستعمال يف القرن 

  .)220(وتندوف احلالية)، عني بن تليلي

حتدث الزهري كذلك عن العالقات التجارية لزافون مع مركز جتاري آخر باملغرب وهو السوس 
  .)221(األقصى الواقع يف جنوب املغرب األقصى

على عكس املصادر العربية فالروايات السونينكية ال تقدم لنا أية معلومة تتعلق بالتطور الكبري للقوة 
فإا ختربنا  )222(م. وعلى عكس كل هذا12ديافونو يف النصف األول من القرن السياسية واالقتصادية حلكام 

م بأا قد خضعت منطقة ديافونو واملناطق القريبة منها لتأثري ملوك 12م وبداية القرن 11يف اية القرن 
يف دائرة م قام هؤالء األخريون بتأسيس دولة مستقلة 1076السونينكي من عائلة نياكايت. بعد سقوط غانة يف 

وي الواقعة شرق ديافونو مع مدينة ديارا كعاصمة للدولة. آخر أمراء هذه العائلة (الوحيد الذي تقدم عنه ڤكين
الروايات السونينكية تفاصيل يف هذا املوضوع) املسمى مانا ماغان نياكايت، الذي حكم حسب م. دوالفوس 

د على نواحي عديدة قريبة إىل غاية كارتا باجلنوب م، وأسس دولة هامة جدا متت13يف النصف األول من القرن 
غين إىل درجة كبرية بفضل التجارة مع التكرور (على  مانا ماغان نياكايتوإىل باكونو يف الشرق. أصبح 
انت من جهة أخرى وقد استطاع إخضاع عدد من عصابات املقاتلني اليت ڤالسنغال األدىن) من جهة ومع تا

صورة هذا احلاكم يف الروايات السونينكية اليت تتوافق بصدق مع صورة ملك أصبح عليها قائدا. حفظت 
مل يعش  مانا ماغان نياكايتزافون اليت وجدناها عند ياقوت. يف هذه احلالة ال جيب علينا أن نطرح إذا ما كان 

صمة مدينة م لكن مئة سنة قبل ذلك، وأنه مل يقم يف مدينة ديارا ولكن يف عا13يف النصف األول من القرن 
ديافونو؟ وإذا ما كان هو نفسه ملك زافون الذي حتدث عنه ياقوت والذي فرض أوامره على القبائل البدو 

                                                             
 .100-99و 58. مونتاي، ص: 310- 309. الترمجة الفرنسية، ص: 164-163أبو عبيد البكري، وصف...، النص العريب، ص:  -)218(

(219)- V. Monteil, p. 99 no3 
  حول هذه الطريق ينظر:-)220(

F. De La Chapelle, « Esquisse d’une histoire du Sahara occidental », Hespéris, XI, 1931, pp. 35-
95. 
(221)- Hadj-Sadok, pp. 189-190, p314. 
(222)- Delafosse, II, pp. 154-155 et 266-267. 
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بالصحراء الغربية؟ اإلجابة عن هذه األسئلة ال ميكن أن تكون إال من قبل الباحثني املتأخرين عن الروايات 
  التارخيية لقبيلة السونينكي.

م. 1150سيطرة ملك زافون على الدول الزجنية الصغرية بالسودان الغريب كانت على األرجح سنة 
بعد ذلك خرجت من األيدي اليت سيطرت عليها قرون كاملة يعين ملوك غانة. يف كل احلاالت وحسب 

رة أخضعوا م) فإن ملوك غانة يف هذه الفت1154وصف بالد الزنوج املوجود يف الكتاب اجلغرايف لإلدريسي (
زارا (أقاليم على السودان الغريب واألوسط) ويف الشرق على ناحية ڤلرقابتهم األقاليم املتامخة لغرب بالد ما

ارا) وناحية ڤمداسا (على النيجر يف مقر مدينة كابارا احلالية) ويف اجلنوب تالمس أراضي الذهب وانقارا (وان
الك ونواحي السودان الغريب اليت ختضع مللك غانة مل يشر . من املهم أنه من بني كل املم)223(بوري احلالية

اإلدريسي إالّ إىل بلد زافون. هذه احلالة من االختيارات نتجت على األرجح بسبب ثغرات يف املعلومات اليت 
طرحها هذا اجلغرايف. على كل حال فإن هذا البلد معروف جدا عند الزهري الذي ألف كتابه يف الفترة نفسها 

  م.1161-1154ف فيها اإلدريسي كتابه يعين سنوات اليت أل

حكما على املعلومات حول السودان الغريب اليت أشار إليها الزهري وكلها تعود بإحكام مثلما عند 
فالعاصمة الثقافية والتجارية هلذه اململكة أسلمت  )224(م. من خالله1150اإلدريسي لنهضة قوة غانة منذ سنة 

عربية -يف الوقت نفسه عاصمة لبالد جناوة وهذا االسم ليس إال التسمية الرببر يف هذه الفترة واليت كانت
للسودان الغريب. على الرغم من أنه كان كذلك يف جمرى وجود وأمهية مملكة زافون واليت أشار إىل امسها 

سكان هذا البلد كانوا مسلمني. لقد هجموا على بالد أميمة الواقعة يف  فإن )225(حمرفا. حسب الزهري
اجلنوب الغريب لتومبوكتو، وكانت هذه اهلجمات دف قنص العبيد. بعيدا عن ذلك كتب الزهري أن الكل 

بالد مثلما يف البلدان السودانية األخرى كغانة، أميمة أو كَوكَو، فإن جتار سجلماسة (اليت تسمى تافاللت) و
السوس يف جنوب املغرب األقصى يصلون إىل غاية زافون(و) حبثا عن الذهب، العبيد، العاج، خشب 

م حتت سيطرة غانة فقد استمر 12األبنوس...إخل. كذلك حىت وإن وضع بلد زافون يف حوايل منتصف القرن 
ة الرئيسية لبلدان الزنوج على األقل يف لعب دور اقتصادي هام بالسودان الغريب كواحد من املراكز التجاري

اجلاذبة للتجار املغاربة. نضيف إىل ذلك أنه يوجد موضع غري واضح جيدا يف كتاب ياقوت فيه وصف مدينة 
  او.ڤالتجارية ومن خالله نستنتج أن جتار هذه املدينة يصلون إىل زافون عرب الطريق املار ب )226(غدامس

                                                             
(223)- Dozy et De Goeje, texte arabe pp. 7-10, trad. franç. pp. 9-11 ; voir aussi Mauny, p. 303 
et passim. 
(224)- Hadj-Sadok, p. 182, p.336. 
(225)- Ibid., p. 182, p. 337 et p. 184 p. 333. 
(226)- Wüstenfeld, III, p. 776. 
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خيربنا أن لبلد زافون عاصمة حتمل االسم نفسه  م12كتاب االستبصار الذي كتب يف اية القرن 
. ومن جهة أخرى قد يكون هذا االسم بحث عنه يف عاصمة )227(وقد أشار إليها حتت تسمية ز(ا)ف(و)ن(و)

زافون من قبل إخباري أو جغرايف عريب ما وأن امسها احلقيقي قد يكون خمتلفا. من املمكن أن يتعلق األمر 
كانت تسمى  -م16-15حسب تاريخ الفتاش وهو تاريخ سوداين ق –ديافونو واليت بالعاصمة القدمية لناحية 

ساعني دنبا (ساعني دمبا). لقد كانت موجودة سلفا يف الفترة اليت كانت فيها غانة حتكمها عائلة كاياماغا 
. ليس من املستحيل أن )228(م1077-1076ويتضح أن خراا كان بعد سقوط هذه العائلة أي بعد سنيت 

نربط ساعني دمبا باملوضع احلايل لدمبا الواقعة على احلد اجلنويب الغريب لناحية ديافونو واليت تعرفنا عليها بفضل 
  ).IFAN de Dakar(اخلريطة اليت أعدها احلاج عمر با 

صادر قبل أن أي مقايل هذا أود أن أقول كلمة يف موضوع اسم وأصل شعب زافون على ضوء امل
العربية القروسطية األوىل. يعلمنا املؤلف اهول لكتاب االستبصار أن بلد زافون كان آهال بشعب يسمى 
الربابري. هذا االسم ليس إال مجعا السم باربارا أو بربر. حلد اآلن ال نعرف ألي شعب منح هذا االسم. من 

الة قد يكون ذلك تلميحا للحياة نصف املمكن أن مؤلف كتاب االستبصار قد فكر بالرببر، ويف هذه احل
البدوية اليت يعيشها سكان ديافونو (حتدث عنهم ياقوت كذلك) ولعادة تغطية الوجه اليت ختفيهم عن جريام 
الرببر البدو. من جهة أخرى ليس من املستحيل أنه حتت اسم الربابري يعين باربارا أو بربر خيتفي الشعب 

الزهري باربارا وأشار إليه أثناء وصفه للسودان. ومن خالله فالرببر قسم من  السوداين الذي يسميه اجلغرايف
. تبعا لوصف الزهري نستخلص أن هذا الشعب يسكن يف وسط الصحراء (على )229(جناوة أي الزنوج

األرجح يتعلق األمر بفيايف الساحل اجلنويب) ويرتدي اجللود وهو أمر عادي لدى شعب يغلب عليه املزارعون 
او) اليت كانوا يغريون عليها لقنص ڤم كثري جدا ويشغلون األراضي الواقعة قرب غانة وتادمكة (مشال وعدده

العبيد. لقد كان هلم ملك وهو رامي سهام ممتاز. يظهر أنه ميكن متييزهم بندوب الوشم احمليطة بالوجه وهو 
ألصداغ باحلديد الساخن واليت رآها عند النساء مثلما هو عند الرجال. هذا األمر يذكّر بعادة وشم الوجه وا

. من خالل الزهري، يعتقد شعوب الباربارا أم )230(اإلدريسي عند شعب مللم السوداين اجلار الشمايل لغانة
. إذن فهي تعد فرع من )231(األشرف من بني الشعوب السودانية ويزعمون أن أصل حكام غانة من قبيلتهم

السونينكي. هل ميكننا إذن أن نعرف الربابري (باربارا، باربار) بالشعب الزجني املسمى الباربار والذي حسب 

                                                             
(227)- Kamal, f0 915 r0. 

  .71-70. الترمجة الفرنسية، ص: 39هوداس ودوالفوس، تاريخ الفتاش، النص العريب، ص:-(228)
  .Mauny, p. 125ينظر كذلك: 

(229)-Hadj-Sadok, pp 101 et 180-181 ( p. 337, 338, 339 ). 
(230)- Dozy et De Goeje, texte arabe, p. 4, trad. franç. p. 4 
(231)-.Hadj-Sadok, pp. 101 et 181, (p. 338.) 
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م موضع تيشيت يف جنوب شرق موريتانيا؟ بعض الباحثني يشبه هذا الشعب 11الرواية احمللية سكن يف القرن 
وداء املسمى بارباروس يف املصادر الربتغالية حيث ظهروا يف ق األسطوري بشعب املزارعني ذوي البشرة الس

  .)232(ة) الرببرڤيني (زناڤم يف أدرار املوريتانية على مقربة من الزنا14

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

                                                             
(232)- P. De Cenival et T. Monod, Description de la côte Afrique de Ceuta au Sénégal par 
Valentin Fernandez (1506-1507), Paris, 1938, pp. 96-97, 120-121, 150, n0140. 
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  .التاريخ : قضية النموذج
   :إطار اإلشكالية: العالقة باملعرفة العلمية-أ

قضية عمل املؤرخ إشكالية قدرة التاريخ على بناء موضوعه وفق قواعد منهجية  تطرح
صارمة جتعله قادرا على إضفاء صفة العلمية على طريقة االشتغال. صحيح أن قوة أية معرفة ال 
تعود للذات الدارسة ، ما دام اإلنسان ،سواء تعلق األمر بالعلوم اإلنسانية أو باملعرفة العلمية ، 

نفسه الذات اليت تدرس وحتول موضوعات الطبيعة أو اإلنسان أو العالقات إىل يظل هو 
موضوعات قابلة للمعرفة . لكن وجود الذات بكل تأكيد ال يسمح بإمكانية قيام علم ، بل 

 خالد أوعسو
 باحث يف تاريخ املغرب

 اهلجرة ختصص:تاريخ
 

 

التاريخ :قضايا وإشكاالتالجزء الثاني ـ   
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ال تطرح  (الغاية)هذه األخريةو. أو غاية منهج وهدفموضوع و يقتضي األمر كذلك وجود
 بدورها صعوبة على اعتبار أن اللحظة احلديثة كشفت مبا ال يدع جماال للشك اجتاه اإلنسان حنو

حتقيق فكرة السيطرة. فاملؤرخ حينما يشتغل على حدث تارخيي ليس  بلوغ غاية حمددة هي 
، ن ميتلك احلاضر ويسيطر عليه ويوجهه مبا خيدم قضاياه أبغاية أن يعرف وفقط ،بل من أجل 

. 233ل ماضيه إىل نقطة ارتكاز يبين عليها تطلعاته وأو قل للدقة مبا ميكنه أن يفعل يف التاريخ وحي
نا إلعادة البناء يف العالقة مع احلاضر . وألن األمر أضحى الذلك كان التاريخ وظل وسيظل ميد

ية اليت أسالت مبثابة قضية بديهية ،أصبحت قضية  املنهج املعتمد يف علم التاريخ مبثابة اإلشكال
الكثري من املداد بالنظر إىل أمهيتها، هكذا ظل سؤال التماثل أو التمايز مع املعرفة العلمية سؤاال 
مؤرقا يقع على طريف نقيض بني الرغبة يف بناء متيز للمعرفة التارخيية ،وبني االجتاه حنو معايرة 

  لى بلوغ احلقيقة  .التاريخ وحتويل خطابه إىل نوع من املعرفة الوضعية القادرة ع
تستمد قوا من صرامة املنهج املعتمد داخلها، فإذا كانت املعرفة العلمية كما هو معلوم 

وهو منهج للتذكري يتخذ إما صيغة القواعد العقلية الصارمة كما هو احلال يف الرياضيات، أو 
لفرضية والتجربة صيغة املنهج التجرييب الذي يقتضي اتباع جمموعة من اخلطوات كاملالحظة وا

والقانون ، ومها صيغتان قد جيتمعان ليمنحا املعرفة العلمية امتيازا موضوعيا مقارنة بأشكال 
املعارف األخرى ،  الشيء الذي حول املعرفة العلمية إىل "منوذج "تسعى خمتلف املعارف إىل 

هذا اإلطار ميكن . ويف 234اقتفاء أثرها ، بالنظر إىل "االمجاع" الذي حيكم احلقيقة العلمية 
  التساؤل عن خصوصية املنهج املعتمد داخل حقل املعرفة التارخيية ؟.

اختصارا نشري أن هذه اخلصوصية تتموقع بني الرغبة يف بناء الواقعة التارخيية وفق خطوات 
تسمح بإمكانية التقاطع على مستوى النتائج بني املؤرخني هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

  الظاهرة ، وهي خصوصية ترتبط جبملة حمددات: اإلقرار خبصوصية
املسافة احلاصلة بني احلدث واستعادته ، األمر الذي جيعل من تكرار الواقعة أمرا مستحيال  :أوال

، بسبب استحالة اصطناع الوضعيات والشخوص والسياقات ، لذلك يتم فعل االستعادة 
  شواهد...). -اعتمادا على وسائط (وثائق

                                                             
تاریخ المؤسسات و الوقائع  االجتماعیة بالمغرب طیف أكنوش، إلعطاء صورة عن الرھانات السیاسیة التي تحكم الوقائع التاریخیة .انظر:عبد الل

.9-7،ص:1987،إفریقیا الشرق، - 233  
ولى، ج للتفصیل فیما یتعلق بتأثیر المنھج المعتمد في المعرفة العلمیة على التاریخ . انظر: عروي،مفھوم التاریخ،المركز الثقافي العربي،ط األ-

. 237-234،ص:1992الثاني:المفاھیم واألصول،الدار البیضاء، 234  
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ألن هذه الوسائط انتقائية تتفاعل سلبا أو إجيابا مع احلاضر، األمر الذي جيعل املنطلقات  :ثانيا
  والنتائج املتوصل إليها نسبية.

ألن األمر يتعلق باإلنسان  ككائن منفلت يصعب إخضاعه لقواعد موضوعية . فباإلضافة  :ثالثا
الالعقلي ، فهو كذلك عرضة إىل كونه ذاتا منشطرة على نفسها يتفاعل فيها البعد العقلي و

الختراق اإليديولوجيات اليت تتغذى من االنتماءات اجلنسية والقبلية والثقافية ...،وهي أمور 
حتضر عند "صانع" الواقعة التارخيية بنفس الدرجة اليت حتضر عند الذي أخذ على عاتقه أمر 

  .235استعادا
تأكيد تنفصل عن صاحبها، وألا كذلك  ألن الواقعة التارخيية حينما حتدث فإا بكل :أخريا

،فإا حتمل يف طياا أفقني للقراءة : فهي من جهة تنتظم وفق قانون كلي على اعتبار أن أي 
حدث ال ميكن فهمه خارج دائرة السياقات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية املؤطرة 

دين هلم أسبام ، رهانام ، األمر الذي له ، ومن جهة أخرى فإن الواقعة تنسب لفاعلني حمد
يطرح إشكالية تفاعل املوضوعي والذايت يف بناء الوقائع ، وبالتايل مسألة احلدود بينهما، إىل 

  جانب األساسي والثانوي يف رسم معامل احلدث التارخيي .
األسباب : إذا كان التفسري يعين أساسا ربط النتائج بالتاريخ بني التفسريي والتجرييب -ب 

وفق عالقة علية جتعل من وجود السبب حتقيقا للنتيجة، وإذا كان التفسري أحد األركان 
األساسية اليت يقوم عليها علم الطبيعة ، حيث الوجود للصدفة على مستوى النتائج ، مادامت 
هذه األخرية تنتظم وفق قوانني وعالقات ، وإذا كان العقل هو الذي يكشف عن هذه األسباب 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هل ميكن إخضاع التاريخ كما هو احلال يف الظواهر الطبيعية ، ف
إىل منطق العالقات السببية حبيث تعدو األحداث جمرد تعبري عن قوانني كونية ؟ يبدو أن السؤال 
يف حاجة إىل تدقيق غري أن األمر ليس كذلك بالنظر إىل كون مرحلة العصور احلديثة رأت يف 

فة العلمية مبثابة  ذلك النموذج الذي على العلوم اإلنسانية االقتداء به حىت يتم إضفاء صفة املعر
العلمية على التاريخ . لذلك ال غرابة  أن يتم التفكري يف القيمة اإلبستيمولوجية  للتاريخ من 
طرف  الفيلسوف الذي تراوحت أحكامه بني الرتعة الوضعية والرغبة يف إضفاء خصوصية على 

  املنهج املعتمد يف دراسة الوقائع التارخيية.

                                                             
، من النص إلى الفعل: أبحاث في (فیما یتعلق باإلیدیولوجیا)بول ریكور. أیضا  169-161األلفاظ والمذاھب ،ص:  1، ج العروي،م.س-

.426-419ص:،1986 الھرمینوطیقا، طبعة سوي، 235  
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، طبيعة املعرفة التارخيية جتعلها بعيدة عن املعرفة العلمية  وجوزيف هورس لشوبنهاور بالنسبة
  جلملة اعتبارات:

ألن التفسري املعتمد يف التاريخ يبقى عاما ونسبيا، ألنه من الصعب احلديث عن قوانني  أوال:
ففكرة القانون تفترض وجود ضرورة ، ومن املشكوك فيه أن ختضع أفعال اإلنسان  بشرية ،

  للضرورة الصارمة اليت حتكم الظواهر الطبيعية.
ألن املعرفة التارخيية إمنا تم بالطابع املتفرد واجلزئي والعابر للحدث التارخيي ، عكس  ثانيا:

  236 ر تنتظم وفق قوانني كلية.العلم الذي يهتم أساسا بالبحت عن املشترك بني ظواه

التنبؤ بالوقائع التارخيية. فإذا كانت العلوم تقوم بوظيفة التنبؤ إىل جانب  ألنه يصعبوأخريا:    
وظيفة التفسري ، فإن املعرفة التارخيية ال ميكن أن تظفي ما استخلصته من املاضي على احلاضر . 

املاضي واحلاضر واملستقبل ، فاملؤرخ  وبذلك يستعصي عليها أن تتحول إىل معرفة كلية تشمل
ال ميكنه استنباط اهول(احلاضر واملستقبل)انطالقا من املعلوم(املاضي) ألن نفس املقدمات يف 

 .237اال اإلنساين ال تؤدي بالضرورة إىل نفس النتائج

سيدفع فيلسوفا إن هذا األفق النظري الذي نزع إىل إحداث متايز بني التاريخ واملعرفة العلمية ، 
إىل إقامة ترابط بني التاريخ واإلنسان والسببية. فالتاريخ عنده ال يستقيم إال  كوليغوود آخر هو

إذا حتول إىل فعل ، أي إىل أثر مادي ، وألنه كذلك ، فإن عملية استيعابه تصري ممكنة إذا مت 
ام  عالقة تربط بني إرجاعه إىل أساس فكري يعترب وحده املفسر لألثر املادي . حنن إذن أم

السبب والنتيجة كما هو احلال يف العلوم الطبيعية ، لكنها سببية ذات خصوصية ألا تفسر 
الفعل اإلنساين عن طريق عملية "منطقية" تربط بني الدوافع الداخلية الفكرية ، وبني الفعل 

خارجي  نفسه .وهو ما يضعنا أمام بعدين : بعد داخلي عقلي يكشف عنه املؤرخ ، وبعد
ظاهري ، ومها بعدين قد تستبطنهما علوم الطبيعة نفسها ، حيث السبب غالبا يكون عقليا ، 

. فسقوط املطر على سبيل املثال حيكمها قانون يكشف عنه 238أما النتيجة فهي ظاهرة جلية 
العقل ، واألمر نفسه بالنسبة للزلزال وسقوط األجسام . لكن هنا وجبت اإلشارة إىل أن 

                                                             
.110-107ص:  1974، بیروت ، 1جوزیف ھورس، قیمة التاریخ، ترجمة نسیم نصر ، منشورات عویدات، ط   -236  

237 - Schopenhauer, le monde comme volonté Et comme représentation , Traduction Burdeau, PUF, 
1966,p :1179-1180. 

 50-44،ص:1،2013قیس ماضي فرو: المعرفة التاریخیة في الغرب. مقاربات فلسفیة وعلمیة وأدبیة،المركزالعربي لألبحاث ودراسة السیاسات،ط-
238  



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

56 
 

 
 

لداخلي الفكري حينما يتعلق األمر بالتاريخ يكون احتماليا نسبيا يتفاعل موضوعيا مع السبب ا
  غايات املؤرخ ، عكس ما هو قائم يف جمال املعرفة العلمية ، حيث التفسري يتسم بالكونية .

األكيد أن مرافعة شوبنهاور وكولنغوود تعرب عن سياق مرحلة بكاملها ، سياق يرى يف املعرفة 
ية قدرا على االقتراب أو االبتعاد عن املنهج املطبق يف املعرفة العلمية ، وهو أمر سيفضي التارخي

  إىل طرح قضية أخرى ال تقل أمهية يتعلق األمر بقضية اإلرادة واحلتمية  يف النظرة إىل التاريخ.

  قضية اإلرادة واحلتمية أو التاريخ بني القانون والعفويةالتاريخ :

ت الكربى اليت ارتبطت بتأمل التاريخ التساؤل حول اخليارات املتاحة لعل إحدى اإلشكاال
لإلنسان وحدود إرادته . فهل حنن أحرار إزاء وقائع التاريخ اليت نصنعها بأنفسنا أم أن األمر 

  يتطلب منا اإلقرار بوجود قوانني قبلية هي اليت حتدد إرادتنا وقبل ذلك توجه مسار التاريخ.

اك منطق حيكم التاريخ ، فهذا األخري ال يتحرك بعفوية، بل هناك نظام ،وهو هن ملاركسبالنسبة 
نظام يسري وفق إيقاع حمدد بغض النظر عن نوايا األفراد . فالناس يصنعون تارخيهم اخلاص يف 

، فإن ماركس سعى إىل 239ظروف جيدوا معدة سالفا ، وألن األمر يتعلق بنوع من اإلشراط 
خ : إا القوانني اليت جتعل النظام االقتصادي حمددا وكل ما له عالقة الكشف على حكمة التاري

، وألن قوانني اللعبة االقتصادية تنتظم  240بالبناء الفوقي ما هو إال انعكاس لألساس االقتصادي
وفق منطق الغاية االقتصادية ، ترتب عن ذلك صراع بني من ميلك اهليمنة  وبني من يسعى إىل 

. 241لتقويضها ، إنه صراع جيعل األحداث تتغذى على تيمة التناقض كمحرك للفعل اإلنساين 
لقوة مبثابة األساس الذي عربه تنتظم يف إرادة ا الذي رأىنيتشه وهو األمر الذي تنبه له كذلك 

الوقائع ، فالتاريخ عنده ال يسري وفق منطق أخالقي يعرب عن مسو النوع اإلنساين ، بل وفق 
. ال 242قوانني البشر اليت جتعلهم جمرد معربين عن غرائزهم اليت تدفعهم إىل البحث عن اد 

وياء على الضعفاء، وألنه مل يرتع غرابة إذن أن يعكس التاريخ درجة العنف الذي مارسه األق
يوما إىل إنصاف الضعفاء ، فقد ظل التاريخ يتحرك يف شقه "املتعفن"، أي يعرب عن جربوت 
األقوياء ، أولئك وحدهم الذين باستطاعتهم أن يصنعوه وأن يوجهوه وفق غايام . من هذا 

                                                             
239 -Karl Marx, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Ed Sociales, Paris , 1969,p :50-52. 

.43-40،ص:1972، 4كارل ماركس و فریدرك انجلز، البیان الشیوعي، المكتبة االشتراكیة،ط  -240  
241 -Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Ed. Sociales, Paris, p :1957(Préface). 

.21-20، ص:2006ف.نیتشھ، جینالوجیا األخالق ، ترجمة وتقدیم محمد الناجي، إفریقیا الشرق، البیضاء ،- 242  
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يعيد إنتاج السلطة الرمزية ألولئك املنطلق ظل التاريخ بعيدا عن األخالق ، تارخيا جتزيئيا مادام  
، فظل الضعفاء على اهلامش 243الذين ميتلكون القوة ، أي أولئك الذين يصنعون التاريخ الفعلي 

، لقد ظلوا جمرد أشخاص معطوفني على أولئك الذين ربطوا بني جمدهم وانتصارام وصناعة 
ل األفراد إىل جمرد وسائط لتحقيق التاريخ . هكذا عرب التاريخ عن إرادته اخلاصة ،  ومعها يتحو

هذه الغاية ، وما الوقائع التارخيية إال حبث عن هذا املطلق مبا هي غاية ينشدها التاريخ ، أي 
اللحظة اليت يعمد  فيها  اإلنسان إىل مالمسة كل معاين الوحدة، احلرية، العقالنية...هكذا 

ما هو تارخيي ما هو يف الواقع  سريورة تنتظم وفق خط حمدد، فكل هيجلأضحى التاريخ مع 
إال جتسيد ملرحلة من مراحل معرفة الذات . ومعىن ذلك أن التاريخ إمنا يظهر يف بعض األشكال 
احملددة ، وهذه األشكال هي الشعوب التارخيية ، فكل واحد منها إمنا يعرب عن حقبة معينة تدل 

تارخيية بتعبرياا اجلماعية ، عن مرحلة من مراحل التاريخ الكوين ، حيث تشكل الشعوب ال
بدستورها، بفنها ، بعلمها ...األشكال اليت تدل على املستوى الذي بلغه تطور اإلنسان 
.يتحدد التاريخ إذن باعتباره مراحل جتسد مستوى الروح يف الواقع اإلنساين ، والعظماء الذين 

تطور الروح وسخروا حيام حيبل م التاريخ إمنا هم أولئك الذين متكنوا من إدراك مستوى 
، وما بسمارك أو نابليون إال مبثابة تلك الطينة اليت متلكت منطق التاريخ وسعت  244لتجسيدها

إىل حتقيقه ، وبذلك متكنوا من أن جيسدوا هذا التناغم بني منطق العقل والفعل التارخيي .وفق 
ون أمام انشطار الوعي هذا السياق ال يستطيع أحد أن يقفز على روح عصره وماعدا ذلك نك

. إن قيمة الفعل اإلنساين يف التاريخ تكمن يف مدى قدرة 245أو ما يسميه هيجل بالوعي الشقي 
اإلنسان على التناغم مع عصره ،ومىت حدث ذلك نكون أمام عظمة التاريخ . ذا املعىن ليس 

 هذ األخري ، اإلنسان سوى وسيلة لتحقيق غايات التاريخ ، وما عليه سوى أن يفكر يف معىن
وبالتايل عليه أن يفحص داللة تلك األحداث باعتبارها تتطابق وغايات يسعى التاريخ إىل 
حتقيقها. هكذا حتول التاريخ إىل قوة جمردة ،ضاغطة، حمددة ، موجهة لإلنسان ،هذا األخري 

ه . حنن الذي مل يعد ميلك ما يلزم ليحدد مصريه ويتحكم يف تارخيه وبالتايل يعطي معىن لوجود
إذن أمام قضية إشكالية بطلها اإلنسان والتاريخ حيث التساؤل ينطوي على درجة التبعية 
وحدا ، فهل األمر يتعلق باستقاللية نسبية أم بتبعية مطلقة؟ هل بإمكان اإلنسان إذن أن يتعاىل 

                                                             
243 -Nietzsche, opinion Et sentences, in Humain trop Humain 2, Ed Gallimard, Folio Essai, 2006, p :111-112 . 

.44-43، ص:1971ترجمة جورج صدقني، منشورات وزارة الثقاقة، دمشق، ج.ھیبولیت، دراسات في ماركس وھیجل ،- 244  
245 - Hegel, la  raison dans l’histoire, Traduction  K .Papaioannou , UGE, Coll 1965, p :96-98. 
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ذلك هل  عن قوانني االقتصاد واالجتماع والسياسة اليت تصنع اليوم تاريخ اإلنسان ؟،أكثر من
بإمكانه أن يتحرر من قوانينه البيولوجية ونظامه االجتماعي وتركيبته النفسية والعقلية ليصنع 
بنفسه ما يشاء.  حنن إذن أمام أسئلة تلقائية تتناسل لتفصح من خالهلا عن إشكالية هذه العالقة 

  الغريبة اليت جتمع اإلنسان بالتاريخ.

فية عموما رسخت أفقا حلل هذه اإلشكالية بالتأكيد فإذا كانت جمموعة من التصورات املعر
على كون مسار التاريخ خاضع لقوى غري إنسانية تفرض اخلضوع هلا سواء كان ذلك بشكل 
واع أم غري واع ،فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل بوسع املؤرخ أن يرى يف األحداث فعال 

دام مل يعد قادرا على صناعة تارخيه ؟ مث خارجيا ؟ أال يعين ذلك إعالنا رمسيا مبوت اإلنسان ، ما
ما معىن أن تتجه العديد من الفلسفات الغربية (الوجودية مثال)، وكذا الفكر القانوين إىل رد 
االعتبار لإلنسان واعتباره مسؤوال عن أفعاله ؟ أال يعين ذلك ميالد نظرة جديدة تتخذ من 

  الفاعلية اإلنسانية حمددا هلا يف نظرا للتاريخ؟

ضمن هذا األفق اإلشكايل يدافع عبد اهللا العروي عن اعتبار اإلنسان هو املسؤول األول 
واألخري عن صناعة التاريخ، وهي قناعة مت استنباا من طرف احلداثة الغربية ، من هنا دعوته 
العتناق هذه النظرة حىت تنعكس عن أوضاعنا السياسية نظرا لطابعها الدينامي الذي يؤمن 

إلنسان على اختيار قدره . إن يف إحالته املتكررة على اتمع الصناعي من خالل فهم بقدرة ا
هذا األخري للتاريخ مل يكن أمرا عبثا ، ذلك أن هذه النظرة للتاريخ هي اليت مسحت بالتطور 
احلضاري والصناعي الذي عرفه الغرب، إنه تصور شكل أساسا للعمل السياسي الغريب ، فعلى 

  ين هذا التصور مشروعيته؟أي أساس ينب

حيدد العروي مميزات نظرة الغرب للتاريخ يف مسألتني اثنتني: أوهلما إجيابية احلدث التارخيي، أي 
أن هذا األخري يبقى قابال للتقييم انطالقا من احلاضر، من هنا التأكيد على ترابط املاضي 

ضي أيضا يفقد الكثري من باحلاضر، فإذا ما انتهى  ماض مشرق إىل حاضر مقيت ، فإن املا
ملعانه وبريقه وإجرائيته . أما السمة الثانية اليت تسم املنظور الغريب للتاريخ  فتكمن يف اإلقرار 

.  246الصريح والعلين ملسؤولية اإلنسان ، وهي مسؤولية ختدم يف اية املطاف حقل السياسة

                                                             
.95-91، ص:  1998،  4عبد اهللا العروي، العرب والفكر التاریخي، المركز الثقافي العربي،ط   -246  
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فإن فهم دور اإلنسان يف التاريخ فإذا كانت هذه األخرية حتيل على قدرة اإلنسان على التدبري، 
ال يتحقق إال على ضوء االعتراف بالترابط احلاصل بني األحداث حبيث يكون بعضها سببا 
حلدوث اآلخر. هنا يتدخل اإلنسان ليقدم نفسه كصانع للتاريخ ، وحينها فقط يتحول التاريخ 

دام أن القيام بفعل يف التاريخ أو إىل جمال حملاكمة أفعال اإلنسان ، وبالتايل لتحميله املسؤولية  ما
االمتناع عن القيام به ال يتساويان، فنحن الذين خنتار الوصول إىل هذه الوضعية التارخيية اليت 
نعيشها اليوم واليت تعترب استمرارية ملسلسل من التطور التارخيي . من هنا أمهية النظرة التارخيية 

اعل تارخيي . بيد أن اإلقرار بأمهية دور اإلنسان القائمة على إعطاء معىن حلقيقة اإلنسان كف
ومسؤوليته ال مينع من التساؤل عن حقيقة  اإلرادة اإلنسانية : فهل حرية اإلنسان كفاعل 
تارخيي حرية أصلية قائمة الذات  ال تشوا شائبة أم أن هذه احلرية شكلية وهامشها يتسع 

  اق.ويتقلص حبسب قيمة الفعل التارخيي وخصوصية السي

على العموم يبدو أن هناك غموض خبصوص حقيقة الدور الذي ميكن لإلنسان أن يلعبه يف 
التاريخ وحدود هذا الدور. فإذا ما حنن نظرنا إىل التاريخ منظورا كليا يتبدى لنا أن اإلنسان هو 

اث الصانع الفعلي وهو السلطة اليت متلك زمام أمرها مادام هو الذي قرر وأراد أن تكون األحد
بتلك الطريقة ألنه لو أراد العكس لفعل ، ومعىن ذلك أنه أمام اختيارات متعددة ، وبالتايل عليه 
أن يتحمل تبعات اختياراته  ألنه هو الذي أراد للتاريخ أن حيمل يف طياته الوحدة األملانية ، 

نا إذ ما دققنا وطرد املورسكيني، واحلربني العامليتني، والوحدة األوربية وما إىل ذلك...بيد أن
النظر بإمكاننا أن نتساءل هل بإمكان أحد منا جتنب مصريه يف التاريخ ؟ هل كان بإمكان 
بيسمارك أال يظهر له أثر يف تاريخ أملانيا ؟ هل بإمكاننا اليوم أن نسبح خارج دائرة التجاوز 

بنهر جارف حيمل الذي فرضه العامل الغريب بعلومه وحروبه وتقنياته ؟ أال ميكن تشبيه التاريخ 
  بني طياته جمموعة أحداث ما على اإلنسان سوى جماراا ليدخل ر التاريخ.

بني القدرة على الفعل واخلضوع ملنطق التاريخ وضوابطه تربز نظرتني خمتلفتني لعالقة اإلنسان 
بالزمن، وهي عالقة تساءل جانب القدرة اإلنسانية ، أي يف مدى وعي هذا األخري بأنه كائن 

ارخيي عليه أن يلعب دوره بإتقان داخل مسرح األحداث ، فاإلنسان يدرك متام اإلدراك أن ت
وجوده عابر ،وأنه سيغادر الوجود كما دخله ذات مرة . إن هذه البداية والنهاية اليت ال دخل 
له فيها جتعل عالقته بالزمن متوترة وصراعية تتمظهر من خالل اخلدوش اليت يتركها كل واحد 
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لى وجه التاريخ ،وهي خدوش تتجه حنو االستمرارية يف الزمن عرب ختليد األمساء منا ع
واألحداث . هكذا ميكن لإلنسان أن خيلد بعد موته يف التاريخ كما هو حال العديد من 
األشخاص الذين يؤثثون التاريخ اإلنساين، لكن مع ذلك  فالتخليد ال يعين فقط حدوث أُثر 

دائما حمكمة كبرية ألولئك الذين دخلوا بابه الضيق وذلك مهما  مادام التاريخ كان وسيظل
كانت موازين القوى اليت تصنع حقائقه ، ذلك أن زعيم اليوم قد يتحول غدا إىل شخص 

  الذي يطرح قضية الذايت واملوضوعي داخل حقل الكتابة التارخيية.     األمر، منبوذ
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  مقدمة:
، وكان حضورهم وازنا يف الصد تاريخ يف مقاومة التدخل األجنيبساهم احلاحيون عرب ال

، وشكل هذا التدخل مقاومةاخنرطت جل قبائل احاحان يف للمناورات األجنبية، ومن هذا املنطلق 
وانتظمت  ،حملية ضد االستعمار الفرنسيالتدخل الفرنسي باملنطقة إعالنا النطالق حركة مقاومة 

وقد  هده املقاومة يف إطار حركة حملية، دف إىل مواجهة احملتل، مبا توفر لديهم من إمكانيات،
احاحان مبقاومني  طبعوا ، وارتبطت مقاومة خالدة خلد احلاحيون أجمادهم وبطوالم يف معارك

وساهم فيها أفراد وأعيان وقواد القبائل وأسر قائدية ،فقد ضحوا من أجل  معامل التاريخ امللحي،
ما هي مراحل مقاومة القائدين حممد .جل الكرامة واحلرية ملواجهة احملتل الفرنسياألرض،ومن أ

 

 محمد أبیھي
 تاریخ باحث في

المغرب المعاصر   

 

مقاومة  احاحان لالحتالل الفرنسي وأحداث دار 
 لوضا
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لقبائل حصار اجليش الفرنسي أنفلوس وعبد الرمحان الكيلويل لفرنسا؟ وكيف استطاعوا جبهود ا
  بدار لوضا؟

نستحضر يف تاريخ احاحان أحداثا تارخيية جميدة يف مقاومة األجنيب منذ االحتالل الربتغايل 
إىل االحتالل الفرنسي، ومازالت رواسبها راسخة يف الذاكرة الشفوية األمازيغية باملنطقة.سأبدأ 

  :بعرض مرحلتني ميزتا تاريخ املقاومة احلاحية
  م 15أوال: مقاومة احلاحيني لالحتالل الربتغايل خالل القرن 

 247،امتد التكالب الربتغايل على السواحل املغربية مرتكبا شىت أنواع الدمار وختريب املدن

اليت تثريها القبائل  وبدأت تتشكل لتعزيز قواها أمام التدخل الربتغايل الذي استغل الرتاعات احمللية،
بسبب توطؤ حيي  قام الربتغال بتخريب تدنست وفر سكاا إىل اجلبال، واإلتاواتالعربية يف فرض 

  248.أوتعفوفت مع قائد جيش الربتغال بأسفي
اإلمام حممد بن سليمان بزعامة وتأطري مريدي يم مقاومتهم ظاحلاحيون لتنواجته 

واعتمد االحتالل الربتغايل باملنطقة على وسطاء حمليني كيحي أوتعفوفت،وشكلت  249،اجلزويل
حنو اجلنوب،الذي واكبه خلو املنطقة  املتجهة أسفي مركزا النطالق احلمالت العسكرية الربتغالية

وضرب احلاحيون احلصار على األماكن اليت وجد ا الربتغاليون  250.من ممثلي السلطة املركزية
ويعترب  251،الصوفية دور يف إذكاء روح اجلهادوكان للعلماء و ،هم حرب العصاباتوشنوا علي

متتع بنفوذ روحي باألطلس الكبري الغريب احلاحي، الذي  سعيد بن عبد النعيم شيخ الزاوية املنانيةك
ومتكن أمحد األعرج من قتل حيي بن تعففت وسحق اجليش الربتغايل،الذي تراجعت قوته ، وعبدة

                                                             
م...أي أم سلطوا هجومهم بصورة خاصة على تلك املنطقة للنفوذ منها إىل 1508املعلوم أن الربتغاليني احتلوا أسفي يف  "...فمن 247

حممد زنيرب،إطاللة على منطقة الصويرة يف العصر  مراكش...وأمام الغياب الرمسي،قامت مقاومة شعبية عاىن منها الربتغاليون األمرين..."
ن سلسلة ندوات،ندوة مدينة الصويرة الذاكرة وبصمات احلاضر، منشورات كلية اآلداب باكادير الوسيط،مقال منشور ضم

 .87م،ص:1990
 . 78احلسن الوزان،وصف إفريقيا،اجلزء األول،ص:" 248
تعترب أفكار اإلمام اجلزويل امتداد ألفكار املتصوف عبد السالم ابن مشيش،إال أن اإلمام اجلزلويل حاول جتاوز الطائفية يف املمارسة  249

الصوفية،كانت طموحاته هي طرد احملتل وتوحيد املغرب على أرضية مذهبية موحدة وحماربة الكثري من العادات اليت احنرفت عن الدين 
ألف كتاب دالئل اخلريات،الذي سعى من وراءه تبسيط املمارسة الدينية عن طريق التكرار على الصالة على النيب،وأسس  كالشعوذة،حيث

 يل.بالتايل أرضية فكرية تصوفية،شكلن مدرسة للعديد من املريدين اللذين سيتزعمون حترير الثغور باسم إرادة اإلمام حممد ابن سليمان اجلزو
م،صراعا حول السلطة بني املرينيني والوطاسيني وما كان له من انعكاس يف رغبة املناطق األخرى 15خالل القرن  عرف التطور السياسي 250

 يف إجياد زعامات بديلة عن الوطاسيني اللذين عجزوا عن احلفاظ على وحدة املغرب وطرد الربتغال من السواحل املغربية.
 .88ر الوسيط،مرجع سابق،صحممد زنيرب،إطاللة على منطقة الصويرة يف العص 251
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وبدأ االحتالل الربتغايل يف التخلي عن بعض املوانئ اليت  وحتصن من داخل أسوارها، إىل أسفي،
وجند إشارات عديدة عند احلسن الوازان حول الدور احليوي الحاحان 252.يصعب االحتفاظ ا

واختذوا من قرييت فقد نظموا أنفسهم رغم غياب السلطة املركزية،  يف الصد لالحتالل الربتغايل،
  253جللب األسلحة املستوردة من اخلارج. امركز نحاحااوكو بتفتنة وترك

  ثانيا:مقاومة احاحان لالحتالل الفرنسي: مقاومة حممد أنفلوس منودجا
  ـ األصول االجتماعية ألسرة آل أنفلوس احلاحية:1

بالذكاء واخلربة  يطلق مصطلح أنفلوس على أكرام القبيلة أو الرجل الصاحل املتسم
املرجح أن تكون أسرة أنفلوس هلا أصول اجتماعية مرموقة داخل وسط قبيلة ومن  ،والشجاعة
حيث توىل  واشتهرت هذه األسرة باحاحان منذ ايار ايالة القائد احلاج عبد اهللا أبيهي، انكنافن،

اهللا أوبيهي  الذي كان كاتبا خاصا للقائد الكبري احلاج عبد مبارك انفلوس قيادة قبيلة انكنافن،
فسطع جنم مبارك  ىل أن تويف هذا األخري وعجز ابنه حممد أمعضور عن تسبري إيالته والده،احلاحي إ

وسعى لتوسيع جمال نفوده بإثارة وافتعال القالقل بينه  أنفلوس وأصبح من قواد الكبار باحاحان،
 وتاله القائد علي القاضي باداويسارن،احلاج وبني قواد احاحان خصوصا القائد حلسن أوتكزرين و
وتعرض لالغتيال مبؤامرة من القائد مبارك  أمحد انفلوس الذي يعترب من أبرز قواد هذه األسرة،

حممد ليتوىل ابنه  املتوكي بسبب اخلالفات الواقعة بينهما والعداوة األبدية بني متوكة واحاحان،
  ،وقد صادفت مرحلة قيادته بداية االحتالل الفرنسي للمنطقة.القيادةأنفلوس 

  .صورة القائد حممد أنفلوس يف املصادر الفرنسية:  2
الذي دخل إىل قبيلة اينكنافن   ،مقاومة قبائل احاحان لإلستعمار الفرنسيحممد أنفلوس تزعم 

اجلازويل، كما خربوا قصبة واحتلها عرب " بوريقي " وأحلق ا الدمار وكذلك زاوية سيدي حممد 
هناك من ، فظل يرسل ابهإىل قرية أيت عيسي فمكث هناك وأصح حممد أنفلوس فرو، أنفلوس

  خمربيه إىل متنار الستطالع األوضاع ومده باألخبار . 
سية، تتسم بنوع من الشجاعة، د حممد أنفلوس يف الكتابات الفرنكانت صورة القائ

قرير له م، وحتدث يف ت1906فهو ذلك الزعيم القبلي القوي، فقد زاره قصبته ادموند دويت سنة 
در عن هيبة قصبة متسورين باملنطقة وقوا السياسية املهيمنة بنكنافة واداوكرض. كما حتدثت املصا

                                                             
 .44و 43،ص ص:م.1978يف عهد السعديني،اجلزء األول،مطبعة فضالة، حجي حممد،احلركة الفكرية باملغرب 252
 .88حممد زنيرب،إطاللة على منطقة الصويرة،مرجع سابق،ص: 253



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

64 
 

 
 

هو إقدام القائد  ،ومن أبرز األحداث اليت تؤرخ لقوة هذه األسرة،األجنبية عن قوة أسرة اينفالس
  254أنفلوس على ترحيل يهود الصويرة. أمحد

ملوكادور، ظهرت أسرة اينفالس على مسرح وخالل بداية االحتالل الفرنسي 
االحتالل الفرنسي بتنسيق مع أسرة اداو كيلول، حيث لتعلن عن بداية مقاومة  األحداث باملنطقة،

محالا العسكرية إىل جنوب الصويرة ملواجهة بعد توقيع احلماية الفرنسية جهت القوات الفرنسية و
تندلع بعد ذلك مقاومة احلاحيني ضد االحتالل خطر  الزعامات احمللية املوالية لألملان، ل

   255الفرنسي.
  م1912ـ أحداث حصار دار لوضا:دجنرب  3

جبال األطلس الكبري   رمت فرنسا  بثقلها العسكري يف السهول  واهلضاب ولكن شكلت
األطلس  تكفي القوة العسكرية وحدها إلخضاع هذه القبائل،ومل تستتب هلا األمور جببال  فخا ال

هيأ  اجليش الفرنسي فيلقا ضخما يتكون من جنود وضباط يقودهم و 256إال بعد مطلع الثالثينات.
وأمر السلطان املوىل يوسف القائد حممد أنفلوس ليكون يف طليعـة اجلـيش    ،الكولونيل ماسويت

اخلرب إىل  فوصلاالحتالل الفرنسي ملوكادور،اليت استنكرت  ،الفرنسي حنو القبائل ااورة للصويرة
حممد وحسب الرواية الشفوية فقد كتب رسالة مستعجلة إىل نظريه ، القائد  عبد الرمحن الكيلويل

عبد الرمحن الكيلـويل   بعد أن هدده، فاستجاب لطلبه على التراجع  عما أقدم عليه هث، حينفلوسأ
لة انفلوس وعبـد  حيث رابط آنذاك بواد إيكوزولن الذي يعترب حدا فاصال بني  إيا خبراب قصبته،

  الرمحن الكيلويل.

لقائدين اخلـارجني عـن طاعـة    سية مبوكادور احتواء موقف اوحاولت السلطات الفرن
خرب القائد حممد انفلوس الكولونيل ماسويت أن أصدقاءه من القبائل  ختلـوا عنـه   وأ  257،املخزن

                                                             
   . 54الصديقي بن سعيد حممد ، إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة ، ص   254

  233،ص:ص: 15السوسي،املعسول،م.س،ج املختار  255 
256 .11. ابراھیم یاسین، جنوب أطلس مراكش، مرجع سابق، ص:   

اكتوبر  29نقال عن الرسالة املوجهة اىل القائد السيد ايكيدر الزلطين من طرف السلطات الفرنسية مبوكادور  مؤرخة يف  257
  علي القاضي"، املصدر: وثائق آل  ايكيدرم وبعد ثالثة أشهر من هذا التاريخ ستقع واقعة "دار احلاج 1912
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دين املرابطني بني تفاديا خلطر ااه  258،وعصوا أوامره ونصحه  بدخول دار احلاج علي القاضي
الذين تعاطفوا مع حركة أمحد اهليبة بعـد أن متـت    ،داويسارن وإداوكيلولاإداوكرض ونكنافة و

  نفلوس والكيلويل.   تزنيت، ومن هناك بدأ االتصال بأمبايعته سلطانا يف
 259،حماصرة من طرف املقاومني القاضي وجدت القوات الفرنسية نفسها بدار احلاج علي

خر من اجلنود الفرنسيني  ففكوا احلصـار عـن الكتيبـة    لنجدته من الصويرة فيلق أ أن هب إىل
كادور ا كبريا من قتالهم متجهني إىل مووخرجوا الدار تاركني عدد الفرنسية الناجني من احلصار،

ن احلاج وقاد هذا احلصار كل من إبراهيم بن احلاج حمند ب 260عرب الساحل حيرسهم أسطول كبري.
  وحممد أوعبد اهللا أوشيبان النكنايف وادكرواان. محد احلاج علي ن لوضا،سي أعلي القاضي و

الدامية  باملغرب اليت هزت الرأي  األحداثوكانت واقعة دار احلاج علي القاضي من أبرز 
وكتبت بأحرف ورة جتنب حرب استعمارية باملغرب، خصوصا التيار املنادي بضر ،العام الفرنسي

بالسياسة  املتبعـة مـن    اليت نددت ،الباريزية خصوصا صحافة اليسار الفرنسيبارزة يف الصحف 
وملواجهة  ضغط الرأي العام الفرنسي سلكت السلطات االسـتعمارية بـاملغرب   طرف ليوطي، 

مما عجـل   261لية وإمكانيات القبائل املادية،سياسة حتفظ أرواح أبنائها باالعتماد على القيادات احمل
  الر على القبائل احلاحية بعد األحداث الدموية حلصار دار لوضا.حبملة اجلنرال برو

  
  :أهم معارك احلاحيني ضد االستعمار الفرنسي1جدول رقم 

  تاریخ وقوعھا  عدد القتلى  المعركة
  معركة دار لوضا

ـ قاد هذا احلصار كل من 
ابراهيم بن احلاج حمند بن 

  قتيال من اجلنود الفرنسيني. 76
ـ حصيلة مرتفعة من املقاوميني 

  وساكنة القصبة

  م1912دجنرب 

                                                             
نسبة اىل احد شيوخ القائد  احلاج عبد اهللا اوبيهي  بعد وفاة هذا االخري، توىل القيادة على إداويسارن وبين حصنا صغريا فوق منبسط   258

  ية بني الصويرة واكاديرحتيط به جبال مبثابة أسوار حتمي هذا احلصن الذي يشرف على السهول والرىب  ااورة للطريق الرئيس
  234، ص:15املختار السوسي، املعسول، اجلزء  259
نادرا ما كانت القوات الفرنسية تتجرأ على االبتعاد عن الساحل العتمادها على مؤازرة بوارجها احلربية، ونفس الشيء وقع بالنسبة   260

ل خمافة للربتغاليني أثناء احتالهلم للثغور والشواطئ املغربية خصوصا حباحا، فهم ال يتوغلون يف املناطق الداخلية بقدر ما يستقرون يف السواح
  وم القبائل عليهم.هج

(بتصرف) مقال  169و  168جامع بيضا، سقوط اكادير حتت االحتالل الفرنسي وسياسة القواد الكبار"باملنطقة يف عهد ليوطي، ص"   261
  ، الشق التارخيي، م. كلية اآلداب، ج. ابن زهر.1991نشر بسلسلة ندوات، ندوة مدينة اكادير، 
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احلاج علي القاضي وسي 
امحد احلاج علي ن 

لوضا،وحممد أوعبد اهللا 
  أوشيبان النكنايف وادكرواان

ـ قادها من اجلانب الفرنسي 
  الكولونيل ماسويت

ـ اخرب القائد حممد انفلوس 
الكولونيل "ماسويت" أن أصدقاءه 

من القبائل  ختلوا عنه وعصوا 
ونصحه  بدخول "دار أوامره 

  262"احلاج علي القاضي
  حصيلة مرتفعة من املقاوميني  معركة امني تاقندوت

  
  1913يناير

  
  

  معركة بوتازارت

  حصيلة مرتفعة من املقاوميني
قادها من اجلانب الفرنسي 

الكولونيل كودشوت ـ ليوتنون 
  بلوكيل

  م1912دجنرب  24

  املقاومة احلاحية:ـ محالت اجلنرال بروالر ضد  4
حتريت سلطات احلماية الفرنسية بالصويرة من خطورة القائدين حممد أنفلوس وعبد الرمحان 

وزار اجلنرال ليوطي مدينة الصويرة ، يلويل بعد ورود أخبار استمرار إتصاهلما السري مع أملانياگال
مبقتضى  العامة للجنوبتأسست القيادة  ولذلك لوضع اخلطط الكفيلة لتطويق املقاومة احلاحية،

 خطر التنسيق األملاين السري مع املقاومة املغربية، واجهةمل م1913فرباير  11قرار مقيمي بتاريخ 
مراقبة النشاط من أجل  )Brulard(وعهدت مهمة اإلشراف على هذه القيادة إىل اجلنرال بروالر

   263.القبائلالسياسي والعمليات العسكرية باجلنوب بفعل إشتداد مقاومة 
حممد أنفلوس بالرجال وقد سامهت قبيلة انكنافن واداويسارن يف تدعيم مقاومة 

مخس أيت حمند ـ مخس أيت باها ـ مخس إداوخلف  من مخس فرق رئيسية: تكونوالعتاد، وت
ـ مخس أيت جوجكل ـ مخس إغرمان، وكان لقوة التنظيم االجتماعي والسياسي هلذه القبائل 

                                                             
عبد اهللا اوبيهي  بعد وفاة هذا االخري، توىل القيادة على إداويسارن وبين حصنا صغريا فوق منبسط نسبة اىل احد شيوخ القائد  احلاج   262

  حتيط به جبال مبثابة أسوار حتمي هذا احلصن الذي يشرف على السهول والرىب  ااورة للطريق الرئيسية بني الصويرة واكادير
263R.M.P,B.N.R.M ,Rabat.Mois de Janvier 1913. 
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املقاومة احمللية ضد احملالت الفرنسية املرابطة بالصويرة، وتزعم اجلنرال  دور يف تنظيم صفوف
  يلويل واهليبة.  گأكرب احملالفني لل  بروالر محلة عسكرية واسعة إلزاحة حممد أنفلوس

اليت متكن من  رجال مبغادرة الصويرة يف اجتاه قصبة أنفلوس، 5000وقام طابور تألف من 
 واحتل مقر قيادته بتمسورين، م بعد معارك ضارية بني الطرفني،1913ريناي 24 السيطرة عليها يف

  .ووجد ا  مؤنا ضخمة من القوت والذخائر
وصلت اجليوش الفرنسية إىل بوريقي  بوساطة القائد مبارك عدي الكنفـاين، وتعـرض   

الروايـة  الفرنسيني  ملقاومة  شرسة يف اميي نتقاندوت بالقرب من زاوية سليمان اجلزويل وحسب 
وقتـل قائـدها    ،الشفوية فقد مات  فيها كثري من الفرنسيني وعدد كثري من جنود فرقة ايت حمند

حممد أوعبد اهللا أوشيبان،وقام الفرنسيني بعدها بقصف زاوية سليمان اجلزويل بدعوى احتوائهـا  
  ن.حممد انفلوس وخربوا  زاوية أوحس ألتباع

أيت عيسي وبقي هناك يرسل السرايا  إىلحابه وملا غلب أتباع أنفلوس خرجت عائلته وأص
ضد الفرنسيني  بالقرب من إداوكيلول، بعد إطالق القذائف على مقر إقامته وهدموه بالكامل. 
استطاع الفرنسيون حتقيق مكاسب سياسية بعد احتالل قصبة أنفلوس، وظلت مسألة اإلغراء 

هرم اإلدارة الفرنسية باملغرب  واملكافآت للزعماء احملليني موضوع اهتمام خاص  يف أعلى
حيث بدأت القبائل تتعود على طاعة رؤسائها اجلدد الذين عينتهم السلطات  264آنذاك،

   265.االستعمارية يف إطار سياسة القواد الكبار
وأشارت التقارير االستعمارية الشهرية إىل قيام حممد أنفلوس بربط عالقات مع القائد 

ووصف لنا الفقيه أيب احلسني علي بن عبد اهللا   266لألملان وأمحد اهليبة،العريب الضرضوري املوايل 
لغي هذه التطورات السياسية، حيث ارتفع عدد قتلى ااهدين يف منطقة بوريقي بنكنافة، إلا

، وقامت القبائل عقب القصف العنيف خروج أنفلوس قصبة متسورينبعد واندهشت القبائل 

                                                             
  .167:،ص،م.سجامع،سقوط أكادير حتت االحتالل الفرنسي بيضا 264 

265R.M.P,B.N.R.M ,Rabat,Mois De février 1913. 

266R.M.P,B.N.R.M ,Rabat,Mois de mai  1913. 
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الفرنسي، حيث كان القائد املتوكي رفقة الفرنسيني يف قتال قبائل اجلبلية باهلجرة خمافة الزحف 
  267وامسكني وادوتنان. ،وأكسيمن ،اداوزيكي

نفلوس، الذي املتوكي يف استسالم القائد حممد أويف الوقت  نفسه، تدخل عبد املالك 
مراكش،  إىلليتم ترحيله   268،أعطى له املتوكي العهد بعدم مسه بسوء هو وعائلته يف كوزمت

واستوىل  مبارك بن عدي النكنايف على قيادة نكنافة وإداويسارن وإداوكرض دفعة واحدة مبباركة 
أوريرايزركني بأداوخلف حيث نصب خيامه مؤقتا كحاكم  إىلووصل  269،السلطات الفرنسية

واد وانصبت جهود الفرنسيني على إمداد ق، على هذه القبائل يف انتظار اعادة بناء قصبته املخربة
القبائل بالعتاد واألسلحة لتأمني مرور اجليوش الفرنسية يف اجتاه أكادير، نظرا ملا حتتله هذه املدينة 
من رمزية معنوية لدى قوات االحتالل الفرنسي، حيث تعترب السيطرة عليها ضربا يف معنويات 

توفري املؤن واإلقامة وعملت القوى احمللية على  270املقاومة بسوس اليت تتلقى دعما سريا من أملانيا،
  للمحالت الفرنسية املتوجهة إىل قبائل اجلنوب املغريب من أجل التمهيد الحتالهلا العسكري.

القضاء على مقاومة القبائل  جنحت االستراتيجية العسكرية الفرنسية يفحاصل القول،
ختضع لسيطرة ولكن بقيت جماالت عدة مل  ،احلاحية خالل البدايات األوىل للحماية الفرنسية

مازال توثيق ذاكرة مقاومة احلاحيني بعد إخضاع قبائل احاحان، و الفرنسيني باجلنوب املغريب
ق مشرقة عن هذه لالستعمار الفرنسي يف حاجة إىل التقصي العلمي وامليداين للكشف عن حقائ

  البالد. املقاومة ايدة، اليت دافعت عن وحدة الوطن يف سبيل احلرية واحلفاظ على استقالل

  

  

  
                                                             

صفر عام  16،مؤرخة يف أال فراينرسالة موجهة من الفقيه أيب احلسني علي بن عبد اهللا االلغي إىل الفقيه الطاهر بن حممد   267
الدار  -إذّ إبراهيم إبراهيم التامري،املتعة والراحة يف تراجم أعالم حاحة، مطبعة النجاح اجلديدة ر:م،املصد1913هـ/1331
  .230،ص:1995البيضاء،

  تتواجد بني  حاحا ومتوكة.  268
مر مباشر من السلطات الفرنسية أن يكون تعيني القائد مبارك النكنايف على هذه القبائل قد مت بدون ظهري سلطاين ولكن بأ حمن املرج  269

  اجلنوب خصوصا اكادير. إىلمبوكادور اليت كانت تتابع عن كتب تطورات أوضاع املنطقة باعتبارها مدخل 
  .158:،ص،م.سجامع،سقوط أكادير حتت االحتالل الفرنسي  بيضا 270 
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المصدر: .م1912:القائد محمد أنفلوس رفقة ضباط فرنسیین سنة 1الصورة رقم   

Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, 
diffusion RMN 

 

 لمقاومة الحاحیین. نزول الجیش الفرنسي بشاطئ الصویرة استعداد:2الصورة رقم
 المصدر:

Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, 
diffusion RMN 

. 
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دخول الجیش الفرنسي لقصبة تمسورین معقل القائد محمد :3الصورة رقم
 أنفلوس.المصدر:

Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, 
diffusion RMN 

 

 الجنرال لیوطي یضع خطة عسكریة بمعیة الجنرال بروالر بمدینة الصویرة:4الصورة رقم
 المصدر:

Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, 
diffusion RMN 

. 
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حيظ التاريخ القبلي بنوع من االهتمام من طرف املدونات التارخيية الكالسيكية من  مل
كتب احلوليات أو التراجم أو التاريخ العام واخلاص، إال عرضا عندما يتعلق األمر بتمرد قبيلة على 

  املخزن وخروج حركات سلطانية لتأديبها وما ينتج عن ذلك.
اطة اللثام عن جوانب من الغموض الذي يعتري لكن املستكشفني األوربيني حاولوا إم

التاريخ القبلي رغم ما يشوب ذلك من نظرة فوقية وحتيز واضح. فإىل حدود النصف الثاين من 
القرن التاسع عشر، كان األوربيون جيهلون كل شيء عن املغرب، فرغم قرب املسافة بني الطرفني 

واحلضارية اليت حتول دون التعرف الواحد على كانت هناك جمموعة من احلواجز النفسية والثقافية 
اآلخر، وسرعان ما ستتحطم هذه احلواجز عرب جمموعة من الرحالت االستكشافية اليت سيقوم ا 

  األوربيون إىل املغرب يف حماولة للتعرف على هذا البلد الغامض بغية متهيد السبل للسيطرة عليه...

بني زروال في ذاكرة المستكشفين 
  األوربيين

 

 نورالدین أغوثان

باحث في التاریخ المعاصر   
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وربيني خصوصا الفرنسيني الذين كانوا يقضون فترات وهكذا تقاطر على املغرب جمموعة من األ
طوال يف البلد الستكشاف عوامله واالقتراب من مكوناته والتعرف على عقليات سكانه وغىن 

  ثرواته وغريها.
وكان من نتيجة ذلك أن دونت جمموعة من الرحالت والتقارير عن املناطق اليت 

ق البحث السوسيولوجي واألنتربولوجي زاروها وفق منهج أكادميي عصري، ساهم يف انطال
للمجتمع املغريب والذي كان يهدف من ورائه وضع استراتيجية معينة للتدخل العسكري يف البالد 

  والسيطرة عليها عن طريق إخضاع القبائل واملدن.
وتبقى من أهم هذه الكتابات اإلستكشافية اليت أجنزها الباحثون الفرنسيون: كتاب 

ألوجيست موليرياس، وقد نشره يف جزئني: اجلزء األول   Le Maroc Inconnuاملغرب اهول 
  خاص باكتشاف الريف، يف حني أن اجلزء الثاين خاص باكتشاف جبالة.

انطالقا من الصورة  19يف هذه الورقة نقدم حملة عن قبيلة بين زروال خالل اية القرن 
اليت قدمها لنا موليرياس، وذلك من خالل رصد احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية هلذه 

  القبيلة قبيل عهد احلماية.
وجتدر اإلشارة إىل أن موليرياس هو املستكشف الوحيد الذي قدم معلومات هامة عن 

ة الفرنسيني الذين زاروا مشال املغرب الذين هذه القبيلة قبل االستعمار، يف حني أن تقارير الرحال
أتوا من بعده جتاهلوا ذكر هذه القبيلة لكوم جتنبوا الدخول إليها: أمثال الراهب شارل دوفوكو 

وسيكونزاك يف كتابه ، 1884سنة  du Maroc La Reconnaissance يف كتابه " التعرف على املغرب "
 "Voyages au Maroc  أن ميشو بلري يف كتابه سلسلة مدن وقبائل املغرب "  ، يف حني1899" سنة

  املخصص لقبائل الغرب وجبالة يتحاشى ذكر هذه القبيلة.... 6اجلزء  1912املنشور سنة 
وجيب التذكري بأن موليرياس متكن من إجناز هذا الكتاب وكتب أخرى حول املغرب دون أن تطأ 

يلته يف ذلك الرحالة حممد بن الطيب قدمه أي شرب من أرض هذا البلد الغريب، وكانت وس
املعروف بالدرويش: رجل من منطقة القبائل باجلزائر حيسن اللغة العربية الكالسيكية ومتمكن من 
العربية الدارجة ومن األمازيغية، كانت مهمته الطواف مشال املغرب متنكرا يئة رجل فقري متسول 

بعد عنه شبهة التجسس والعمالة لألجنيب، على شكل ابن السبيل مرتديا أمسال بالية تثري الشفقة وت
طالب علم مستجديا السكان يف املساجد واألضرحة والزوايا، الحظ كل فئات اتمع الذي نزل 
فيه وحاور شيوخه وشبابه وطالبه واستوعب العادات واألعراف، لقد نقل هذا الدرويش عرب 
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ئياا على املستوى اجلغرايف كما على ذاكرته صورة منطقة مشال املغرب بكل تفاصيلها وجز
  املستويات االقتصادية والعسكرية والدميغرافية والثقافية والتشريعية. 

 :بين زروال: املوقع اجلغرايف واالستكشاف األويل  
يبدأ املؤلف بتحديد املوقع اجلغرايف للقبيلة، فألول مرة جيد نفسه يف أكرب وأوسع قبائل املغرب من 

آالف حمارب من العزاب  3حيث املساحة، ومن حيث الكثافة السكانية فبإمكاا جتريد حوايل 
  إضافة إىل احتياطي مهم  طلبة املدارس القرآنية.
ه الشمايل قبيلة غمارة وقاعدته يف اجلنوب الشرقي وهي عبارة عن مثلث شاسع توجد يف رأس

متيوة ومزيات، ويف الوسط قبائل احلياينة، اجلاية، سالس، بين ورياغل .... من الشمال إىل 
كلم، ومن الشرق إىل الغرب تتسع املساحة أكثر، ما بني متيوة  70اجلنوب تبلغ املسافة حوايل 

كلم بينما  12قل عند التوجه إىل قبيلة غمارة عند حدود كلم وت 40وبين أمحد السراق تبلغ املسافة 
  كلم عند اجلنوب. 10جند 

على هذه األراضي الشاسعة جند مرتفعات جبلية خصوصا يف مشال القبيلة مع نقاط متاس مع قبائل 
غمارة وكتامة وعند الشرق مع جرف البهموت الذي يفصل بني واد املزاز وواد بين ياذمي... أما 

ي القبيلة فتتشكل من السهول تتخللها مئات التالل املشجرة يف شريط متجه من الشمال باقي أراض
  إىل اجلنوب وختترق القبيلة مخسة أار(...) وهناك مئات القرى بعضها يشكل مدن صغرية.

ومنذ خطواته األوىل يف األراضي الزروالية بعد خروجه من اجلاية التقى الدرويش بأناس مسلحني 
احلقول على شكل جمموعات، كل جمموعة تتوفر على عبد أو أمة مع موسيقيني  يتجولون يف

يضربون على آلة العود والرباب والكمان، يرتدون اجللباب األسود، حليقي الرؤوس، وكل واحد 
  منهم يف يده ابن مقراض ( طائر للصيد) يستعملونه يف الصيد.

الزروالية جعلته يصدر أحكام قاسية على سكان  املعاملة القاسية اليت قوبل ا عند دخوله األراضي
املنطقة وامهم بالفجور والسلب والنهب، لكن هذا االنطباع األويل عن سكان القبيلة سرعان ما 
تغري عندما بدأ خيتلط باتمع ويتكيف مع ظروفه حني أصبحوا يكنون له كل االحترام ظانني بأم 

دد من املداشر املتناثرة على ضفاف واد أمزاز وصل إىل صادفوا وليا صاحلا . بعد عبور حممد ع
كانون  200إىل  100قرى صغرية متفرقة وكل واحدة تتوفر على  5عني باردة اليت تتشكل من 
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دشرة أونان ا أكرب مسجد باملدينة اليت تقام فيه صالة  – 1يشكلون فيما بينهم مدينة صغرية: 
  دشرة الزاوية.-5مجاعة استر، -4يف، دشرة الر -3مجاعة اركيبة،  -2اجلمعة، 

عني باردة مبداشرها اخلمسة تبدو شاسعة، تسند ظهرها إىل جرف البهموت وهو عبارة عن جرف 
كلم، حيث حفر فيه القدماء عدد ال يستهان به من  30صخري ميتد بشكل أفقي على امتداد 

ر املذكورة ال يسمح املغارات والكهوف، وهناك عني ذات ماء صافية ومنعشة تسقي املداش
لولوجها إال للنساء املتزوجات والفتيات الصغريات العفيفات وولوجها ممنوع على الرجال وكل 

  من أخل ذا العرف سيعاقب.
بدأ الدرويش دراسته يف جامعها الصغري ويقضي العرف اجلبلي بأنه حيرم على الطالب الغريب أن   

ه املسجد لكي يستفيد من الرتبة ( املنحة ) فعندما يكون يلج عتبة الكتاب إال بعد أخذ إذن من فقي
وفرة الطلبة االفاقيني يف املدشر، أو عندما يرفض األهايل دفع جزء من أسهمهم من الرتبة فما على 

  الطالب الوافد إال البحث عن مسجد آخر مبدشر آخر.
 :احلياة االجتماعية لبين زروال: األعراف والتقاليد  

نذكر  19نقل لنا الدرويش جانبا من األعراف والتقاليد اليت كانت سائدة ببين زروال خالل القرن 
  منها:

 إقامة احلدود على الزناة:.1
من أجل احلد من ظاهرة الزنا، كانت هناك أعراف صارمة تنفذ ضد كل من ثبت بأنه يتعاطى 

تعذيب قاسية حيث توضع بردعة محار على  هلذه الظاهرة، فاملرأة الزانية عند بين زروال متر مبراحل
ظهرها ويتم تطويفها عرب أرجاء املدشر مث يتم اقتيادها إىل السوق األسبوعي حيث ينهال عليها 
املأل بالضرب بالعصا وبالسكني الذي يكون كل واحد ميتلكه، وعند الغروب يتم رميها برصاصة 

  تعترب مبثابة اية حالة تعذيبها.
 فيطاف به أيضا يف طرقات القرية بربدعة محار على ظهره وبعد ذلك تفقأ عينه أما الرجل الزاين

 مبنجل يكون قد محي يف النار إىل درجة يتغري لونه إىل االمحرار.
 ظاهرة االختطاف: .2

ظاهرة اختطاف األطفال (ذكور وإناث) كانت منتشرة بالقبيلة حسب موليرياس، فاألطفال الذين 
يبتعدون عن منازهلم لوحدهم يصبحون مهددين باالختطاف من طرف قطاع طرق املداشر 
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ااورة حيث يتم احتجازهم يف مكان خاص يسمى بيت الصحفة... ولن يتم إخالء سبيلهم إال 
اوضات مع أهلهم وذويهم إلرغامهم على دفع الفدية، ولكن عندما تفشل بعد أن جتري املف

  املفاوضات يتم بيع األطفال كعبيد يف أسواق بعيدة حيث أن فرصة فرارهم تصبح مستحيلة.
ويورد موليرياس حادث خطف أحد األطفال حيث كان الدرويش شاهد عيان على ذلك عندما مت 

 يزو) من طرف جمهولني يف طريقهم بني مدشري النقلة اختطاف صديقه ( أحد أبناء أعيان بين
والركيبة، ونتيجة هلذه النازلة عقد أعيان النقلة جملس اجلماعة وهو جملس يعقد للنظر يف الشؤون 
الطارئة وكيفية التعامل معها، وقرر الس بعث جلنة إىل أعيان الركيبة... حيث استعرضت هذه 

ان الركيبة إما إطالق سراح الطفل أو أن األمر سيؤول إىل اللجنة أهداف زيارا فخريت أعي
  األسوء بني الطرفني. 

 :ظاهرة السحر و الشعوذة.3
عندما تلمس املرأة بأن جو عدم الثقة قد بدأ يتسرب يف عالقتها مع زوجها. ومن أجل تطويع 

إلنسان، أطراف الزوج، فإن املرأة يئ له طبقا مقززا مكون من مخ الضبع، الدم، الشعر، زغب ا
ثوب مأخوذة من أكفان املوتى... ميزج هذا كله ويقدم كطعام للزوج، وعندما يتناوله هذا األخري 
يشعر بأنه مسحور وأنه يتعني عليه البحث عن دواء عند املشعوذين من أجل إعداد طالسم له أو 

ظاهرة اليت تنخر أن يعزم له من أجل فك هذا السحر... وينقل الدرويش تفاصيل أكثر عن هذه ال
  اتمع الزروايل باعتباره كان ميارس هذه الطقوس.

 حلياة االقتصادية عند بين زروال:ا  
تعقد ببين زروال عدد من األسواق تشكل عصب احلياة االقتصادية هلذه املنطقة: سوق االثنني 

أربعاء كتامة يعقد يف بتمزكانة تقع غري بعيدة من واد أمزاز يف اجلهة اجلنوبية من بين ياذمي، سوق 
مشال فخذة بين مكة على احلدود مع كتامة، هناك سوق اخلميس مبدشر اخلميس فخذة بومعان 

  على ضفاف واد تزلفان الذي يسمى واد بومعان.
وأكرب هذه األسواق سوق األحد على ضفاف واد ودكة، وترتاده عدد من القبائل الزروالية إضافة 

ة. به أمثنة منخفضة: الفول العدس، القمح، الصوف، األسلحة، املواشي، إىل القبائل اجلبلية ااور
ألف شخص، ويقسمه واد  20طرائد الصيد حية أو مذبوحة، يتجمع يف هذا الفضاء أكثر من 

ودكة إىل شطرين: أكواخ من القصب حتمي السلع، فضاءات احليوانات، عدد من اجلزارين 
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ما اخلرفان فهي قليلة، يبيعون اللحم بالقرعة بدون استعمال يذحبون الثريان ال شيء غري الثريان، أ
املكيال. وبعيدا عن هذه املكان هناك الغراير: أكياس طويلة من الزرع غري موزونة والزبيب هذا 

سنتيم للمد...  6سنتيم للمد، والفول  3سنتيم للمد، أما التني افف  25األخري رخيص الثمن 
  وهذا ما يفسر عدم وجود مكان للفواكه للبيع.وكل قروي له بستانه اخلاص 

  أما الزيت هناك عدة أنواع الستخراجه:
 زيت يتم استخراجه بعد طحنه يف الرحى. -
 زيت يتم استخراجه كامال نتيجة وطء نعال األهايل. -
زيت يسمى بالزوبة بعد شيه يف فرن ويسحق يف القصع ويتم إضافة املاء يف هذه األواين  -

 ويستخرج باليد.
 زيت يستخرج من الزيتون الذي يطحن قبل نضوجه التام وله ذوق رفيع. -
زيت الشجرات البطمية: ويتم استخراجه بالطريقة التالية: يتم تصفيف قفف من الزيتون يف  -

 حصارات (لوالب) ويتم عصره يف أقصى حد ممكن ويصلح هذا الزيت لإلنارة...
ات األكواخ احلجرية يتزامحون يف اختالط ال واملثري لإلنتباه هو وجود هداوة بالسوق هلم عشر

يطاق فحالتهم تشري االمشئزاز مع ماعزهم، الكثري منهم يعيشون على التسول يتجولون يف القرى 
واألسواق، جيتمعون كالوحوش على احليوانات املذبوحة طالبني العار وهي عادة يلجأ إليها 

  اإلنسان لطلب النجدة ضد خصمه املنتصر عليه.
يش الذي خرج من حالبة إحدى مداشر بين جمرو خوفا من أن ترتع منه اجلالبتان اجلديدتان الدرو

اليت أعطوه األهايل إياها، ذهب عند هداوة بسوق األحد هؤالء اقترحوا عليه الدخول يف زمرم، 
حيث أعطوا له الكيف الذي يدخنونه بشكل مفرط، وقد وجد احممد أنه ال سبيل من النجاة من 

  هؤالء إال اهلروب حنو اجلاية...أيدي 
ولكن أهم ما مييز سوق األحد هو وجود مساحة خمصصة لبيع العبيد السود ويشكل الرجال نسبة 
مهمة من هؤالء العبيد، يف بعض األحيان نرى أمتني أو ثالث أمات أو عبدين بدون أن توجد أي 

ملخصصة للبيع: هذا عبد قوي عالقة نسب بينهم بصفة عامة، الرباح يقوم بعرض مزايا سلعته ا
  شجاع مل يسبق له أن هرب من حضن أسياده إنه خملص جدا...
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كل أصناف العبيد السود تباع يف سوق األحد مبختلف شرائحهم: الرجال، النساء واألطفال. 
واألمثان منخفضة حسب مزايا العبد أو األمة وذلك حبصة املزاد العلين: فمثال عبد شاب قوي 

فرنك وهو مثن قياسي، وميكن أن جتد عبدا مثال قويا  500كن أن يصل مثنه إىل نشيط خملص مي
فرنك، أما اإلماء األكثر حبثا ألغراض مرتلية يكون الثمن أقل  200و  150بثمن يتراوح ما بني 

غالء مقارنة بالعبيد الذكور، أما األطفال فينظر إىل قامتهم وقوم وكذا سنهم و ذكائهم، يتراوح 
  فرنك. 250و  25أمثام ما بني 

ا أن متلك عدد من جتارة الرقيق قليلة االنتشار يف جبالة، العائالت الغنية هي الوحيدة اليت بإمكا
العبيد، ألن هؤالء قادرين على التكفل م ال من حيث املسكن و ال من حيث التغذية ويتلقون 
معاملة حسنة من طرف مالكيهم حيث يعتربون أحد من األسرة، وأن حتريرهم يعترب مصدر القلق 

فقة وطيبة لديهم ألن ذلك قد يعرضهم للقتل من طرف األجانب أو يلقون مالكني جدد أقل ش
قلب من مالكيهم القدامى، كما جند عدد من العبيد يستظهرون القرآن عن ظهر قلب وهذا قد 

  يزيد أمثام مقارنة مع نظرائهم األميني.
روافد الرقيق: أسرى احلرب، األطفال املخطوفون من البوادي، أو البؤساء الذين يعرضون أنفسهم 

سهم، ومل تكن الطريق سهلة أمام الفتيات حيث يكن للبيع مبحض إرادم و املتسولون بعد إفال
  عرضة لالنغماس يف عامل الدعارة.

ويعترب امتالك العبيد مبثابة فخر لألسرة ( دعوة للتفاخر بني األسر)، إال أن الزوجات كن يتحفظن 
من وجود عايل أو أمة باملرتل ألن ذلك جيلب املشاكل بني الزوجني... وكان من الصعب على 

  لب أن مينح الرتبة(منحة) إذا مل يكن له عايل.كل طا
  مناجم الذهب والفضة:   

ما بني مدشري القاليع و أفوزار الحظ الدرويش معدن للفضة غري مستغل حفر يف املاضي 
  السحيق، ومل يستغل لعاملني:

  استغالل املعادن ممنوع يف املغرب آنذاك. -
  األهايل كانوا جيهلون كل شيء عن علم املعادن. -

ند مدشر الزاللني ذهب الدرويش لطلب الرتبة من الفقيه الذي وافق على إعطائها له فورا، هناك ع
رغبة قوية اجتاحت الدرويش عند رؤيته معدن الفضة غري مستغل. رأى أنه يسبح يف الذهب وأنه 
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ية سريتقي إىل مرتبة امللوك، بعد بضعة أيام وبعد عدة حماوالت غري ناجحة متكن الدرويش ويف سر
تامة من استخراج عدد من سبائك الفضة من املنجم وذهب لبيعها بفاس البعيدة عن املنطقة بيوم 
مشي شاق ومتعب. وعندما وصل إىل فاس سيبيع هذه السبائك رفقة طالب آخر يف املالح 

ل فرنك، بعد ذلك رجع قافال إىل بين زروا 500للصائغني اليهود والذين أعطوا هلما مثنا ال قيمة له: 
حيث بذر املبلغ احملصل عليه يف شراء املالبس اجلديدة األمر الذي جعله موضع تساؤل من طرف 
الفضوليني على أن له نقود، فكر الدرويش يف إعادة استخراج سبائك الفضة، لكن قطاع الطرق 

الذي تنبهوا إليه، كما أن زمالئه الطلبة طلبوا منه تعليمهم علم استخراج الفضة، مما عرضه للخطر 
بدأ حيدق به من كل جانب، ومل جيد أية وسيلة للتخلص من هذه الورطة إال اهلروب حنو جبل 
ودكة الذي حيتوي على مناجم كثرية من الذهب والفضة والنحاس ، فالرصاص والنحاس يستغل 
جهارا، أما املعادن األخرى: الكربيت، حجر الشب، الكحل فيبحث عنه من طرف النساء والالئي 

ن ببيعه. كل حماوالت البحث عن الذهب والفضة اخلالصني باءت بالفشل، الطلبة أيضا يتكلف
  حيملون بعض األحيان هذه املعادن لبيعها لألوربيني واليهود يف الساحل....

استقر الدرويش بعد ذلك مبدشر املشاع وكان من الصعب أن يتجاهل الثروات املعدنية الغنية اليت 
يتوفر عليها هذا املدشر. فرعاة وفالحو املنطقة كانوا يلحون عليه على اكتشاف هذه الثروات، 

ال فعند الطريق اليت تؤدي إىل املشاع توجد هناك ربوة كانت النساء يقصدا الستخراج الصلص
الذي بواسطته تصنع األواين اخلزفية اليت كانت مستعملة كثرية يف املرتل وأحيانا كانت هذه 
األواين تزين بلؤلؤة من الذهب املستخرج من هذه الربوة وكانت األواين املرتلية حمط تفاخر بني 

ته، العائالت. فقد فشل الدرويش يف استخراج الذهب بالطرق البدائية اليت وضعوها رهن إشار
  وكان هذا الفشل مقدمة لتنازل شعبيته داخل املشاع، فغادره يف استكمال مغامرته داخل القبيلة...

  
  
 :اجلهاد لدى بين زروال  

كان السكان حيترمون القواد الذين يعينهم السلطان على بلدم، لكن هذا التعيني لن  يتم إال 
) سيدي عالل احلمومي مقدم زاوية 1897مبوافقة أعيان القبيلة، وأشهرهم يف تلك اللحظة( 

احلمومي يف دشرة املقراوي الذي كان يستشار عند كل تعيني سواء كان قائدا أو قاضيا، فبإمكان 
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ألف حمارب، لقد كانت أضرحة األولياء املدفونني بتراب القبيلة مكانا  40القبيلة أن جتند حوايل 
ك واليان مدفونان مبدشر تازغذرة: سيدي للتحريض السياسي والديين: ومن بني هذه األضرحة هنا

احلمومي، وسيدي الشطييب، يف حني أن مدشر شهريرة يضم رفات الويل سيدي احلاج احممد، 
  ومشاال بودكة هناك سيدي علي الزغاري وسيدي احلسن الزغاري.

من  كما تعرف بين زروال بقبيلة اخللفاء (أبناء اخللفاء الراشدين) إىل جانب هناك انتشار عدد
  الزوايا: الدرقاوية، الناصرية، التيجانية، الوزانية ( التهامية، الطيبية).

الشرفاء والعلماء واألعيان يسامهون يف تأطري العامة عندما تكون هناك فرصة إلعالن اجلهاد يف 
  سبيل الدوذ عن بيضة اإلسالم ضد األعداء.

 أن اجلنود يتميزون عن مرؤوسيهم يف محالت اجلهاد: الطلبة يلبسون اجللباب البيضاء، يف حني
مبالبسهم ذات اللون املغلوق، حليقي الرؤوس يتأبطون بنادق اليت كانت تصنع بتاغزوت...كل 

  فرقة القبيلة هلا أعالمها و فرقها املوسيقية وأيضا بيت ماهلا....
 :الفالحة والغابات  

تاء والربيع. كل األراضي يتميز مناخ بين زروال بكونه حار يف الصيف واخلريف وممطر يف الش
حترث بالقمح واحلنطة والشعري، أشار موليرياس إىل أن األدوات الفالحية مل يطرأ عليها أي تغيري 
منذ العهد الروماين: نفس احملراث، نفس املعول، نفس املعزق اليدوي.... منذ عهد بوخوس يتم 

سم، تنعدم املناوبة الزراعية، ففي كل سنة ومنذ قرون ظلت  20ختطيط األرض باحملراث على عمق 
  هذه األرض تنتج فقط القمح والشعري.

متتاز بين زروال ببساتينها اخلصبة اليت تنتج ما حتتاجه القبيلة من خضر وفواكه، وساعد يف ذلك 
ان، واد وجود شبكة هيدرولوجية من عيون وسواقي اليت تصب يف وديان القبيلة اخلمسة: واد بومع

  أوضور، واد ودكة، واد بين ياذمي، واد أمزاز.
سم من  150و  50ويزداد صبيب املياه وعمقها خاصة يف فصل الشتاء ويصل عمقها ما بني 

  م. 50و  5العمق... يف حني أن سرير األودية يتسع إىل عرض ما بني 
وجد وحيش وفري من يف الشمال تتشكل منحدرات جبل ودكة واليت تتسم بغاباته الكثيفة حيث ي

اخلنازير باألساس، وساعد هذه الوفرة على اعتبار أن املسلمني ال يستهلكونه... قمة جبل ودكة 
تظل مغطاة بالثلج طيلة شهري يناير وفرباير... كما أن هناك ثروة خشبية مهمة خاصة البلوط 
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لتدفئة والطبخ، الفليين....الحظ الدرويش ظاهرة اجتثاث هذا البلوط، يستعمله السكان يف ا
  فالفلني أصبح حيتضر ويف طريقه إىل االندثار.

 عموما السكان يعيشون يف رغد العيش نظرا لوفرة قطيع البقر واملاعز واألراضي اخلصبة.
  اهلجوم على الرتاهة ( قافلة جلمع التربعات للطلبة).

ات الطلبة الذين صادف الدرويش عند زيارته لتزوكارت الواقع بالسفح اجلنويب جلبل ودكة مئ
كانوا يتهيئون للقيام برتاهة عند قبيلة متيوة اجلبل من أجل مجع التربعات العينية والنقدية( نقود، 
مالبس، معز، غنم، حبوب، خضر...) اليت يتكلف السكان إلعطائها إياهم مصحوبني بفرقة 

  فلكلورية ورايات...
ن إغيل ملول الفوقاين مث تاونات خرجت الرتهة من تازوكارت متجهة شرق جبل ودكة عربت م

داخل أراضي بين زروال، بعد ذلك اجتهت القافلة خارج القبيلة. فاالحتياطات واجبة حيث يتعني 
على القافلة أن تستعني خبدمات الزطاطة ( مفرد زطاط أشخاص حمليون يقومون حبماية املسافرين 

آلخر حىت وصلت القافلة إىل  العابرين للقبيلة مقابل أجر يعطى هلم من هؤالء).من مدشر
بوغدهول بقبيلة متيوة بعد استراحة ببوغدهول أرادت القافلة الزروالية أن تذهب إىل القرية بدون 

  زطاطة...
شخص القافلة بغية  30يف منتصف الطريق ويف غابة الزيتون هامجت جمموعة مسلحة مكونة من 

نهم... وقد فقد الطلبة يف هذه املشاجرة جتريد أفرادها ما حيملونه من نقود وقد قتلوا واحد م
النقود واألمتعة سوى قمصان ظلوا يلبسوا، فرجعوا إىل بوغدهول طالبني من سكاا االنتقام 
منهم لكن هؤالء غري قادرين على جمابتهم فأرشدوهم إىل مدشر باب املهراز الذي تكلف بالذهاب 

الدرويش يف هذه املشاجرة كل ثروته أي جلبابه إىل القرية السترجاع األمتعة املغتصبة. وقد فقد 
  وقد أعطى زميل له جلباب أحسن من اجللباب القدمية.

وهكذا يالحظ اهتمام املستكشفني األوربيني بتحديد  اخلصائص الطبيعية واملكونات السكانية 
ألرضية لقبيلة بين زروال، وذلك انسجاما مع أهداف االمربيالية األوربية اليت دف إىل يئ ا

االستعماري للمنطقة، فمعرفة األماكن الغنية بالثروات الطبيعية تعطينا إشارة إىل  لالستغاللاملناسبة 
إمكانية استغالهلا مستقبال، واالهتمام بالعنصر البشري وإبراز مميزاته الثقافية من منظور استعماري 

  يربر الرسالة احلضارية للتدخل األوريب داخل املنطقة.
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  امللخص

للعلوم اإلنسانية أمهية بالغة يف تكوين و بناء األفراد فكريا و معرفيا و ثقافيا ،كما تسهم يف بلورة 
ها واقتراح الفكرية للمجمعات و فهم خصائصها و قضاياها و املشاكل اليت تعاين منالتوجهات 

ري من القضايا التنموية و االجتماعية ال ميكن فهمها و تشخيصها إال من ثحلوال مناسبة هلا ،فك
  خالل البحوث و الدراسات اإلنسانية و االجتماعية. 

هو إعداد مواطن ذو توجه إجيايب فاعل و مشارك يف برز دور ميكن للعلوم اإلنسانية أن تلعبه أولعل 
كل مناحي احلياة االجتماعية و السياسية و االقتصادية بشكل جيعله مسامها يف تقدير و وضع 
وفهم  التوجهات املستقبلية تمعه احمللي يف تناغم مع التحوالت اليت يشهدها حميطه سواء على 

 

ة و سبل تفعيلها في أهمية العلوم اإلنساني
 -تخصص الجغرافيا نموذجا -خدمة المجتمع

 فیصل فاتح

  الجغرافیا باحث في
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لعلوم تتواجه حتديات منها غياب االقتناع يف اختيار املستوى الوطين و العاملي.غري أن هذه ا
ختصصات العلوم اإلنسانية لدى الطلبة أو الناشئة بصفة عامة ،ندرة فرص العمل أمام دارسي هذه 
التخصصات ،التوجه الرمسي للحكومة املاضي حنو تكريس العلوم احملضة على حساب العلوم 

  اإلنسانية...
ء على أمهية العلوم اإلنسانية يف اتمعات املعصرة و إبراز حجم جاءت هذه الدراسة لتسلط الضو

التحديات اليت تواجهها مع تقدمي جمموعة من التوصيات لسبل تفعيل دورها يف خدمة اتمع 
  وذلك من خالل احملور التالية:

 العلوم اإلنسانية : أمهيتها و حتدياا -
- تمعآليات تفعيل دور العلوم اإلنسانية يف خدمة ا 
  تطبيقات على ختصص اجلغرافيا -

  مقدمة

للعلوم االجتماعية واإلنسانية دور مهم يف فهم األفراد و اتمعات، حيث تسهم يف رصد وفهم 
وحتليل الظواهر اإلنسانية والتغريات والتحوالت واملشكالت والقضايا اتمعية واقتراح احللول 

العلوم يف االرتقاء باملستوى احلضاري والفكري و املناسبة والسيطرة عليها، كما تسهم هذه 
القيمي لإلنسان واتمع، وحتفيز وتدعم التغريات والتحوالت اإلجيابية مبكرا حىت ال حتدث يف 

 .اجتاه خمالف لصياغة بنية اتمع

يرى علماء االجتماع أن بوابة اخلطورة يف أي جمتمع هي بنيته، فإذا حدث خلل يف بنية اتمع، 
إن هذا يؤدي إلضعافه واياره. وهلذا تفيد دراسة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف مراجعة بنية ف

اتمعات مبكرا لفهم مواطن الضعف واخللل اليت دد بنية ومتاسك اتمع والتوصل ألفضل 
معات األساليب لتقويتها، لتحقيق سالمة الفرد واتمع ومنع من له مصاحل من األفراد وات

 271.األخرى من التدخل الختراق بنية اتمع

                                                             
271 -Pierre BOURDIEU : questions de sociologie, p 19 CERES Edition 1984, p124 
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من هنا جاءت الدراسة لتسلط الضوء على أمهية العلوم اإلنسانية و التحديات اليت تواجهها هذه 
العلوم مع تقدمي جمموعة من التوصيات حول كيفية تفعيل آليات خدمتها للمجتمعات حىت تستطيع  

  عترضها وذلك من خالل احملاور التالية :هذه األخرية مواجهة وحل املشاكل اليت ت

 احملور األول : العلوم اإلنسانية : أمهيتها و حتدياا -
 احملور الثاين : آليات تفعيل دور العلوم اإلنسانية يف خدمة اتمع -
 احملور الثالث: تطبيقات على ختصص اجلغرافيا -

 أمهية العلوم اإلنسانية و االجتماعيةاحملور األول : 

تفاقم االحتجاجات والتظاهرات والثورات والتحوالت والتغريات السياسية واالجتماعية العربية إن 
احلالية، ما هو إال دليل على عدم تفعيل واالهتمام اجلاد بالعلوم االجتماعية واإلنسانية ودعمها 
ماديا ومعنويا بالشكل الكايف، إذ إن رصد والتعرف مبكرا على إرهاصات بعض الظواهر 

ملشكالت والتحوالت السلبية يف بنية اتمع، وكذلك إبراز اجتاهات الشباب السياسية وا
واالجتماعية والثقافية يف جمتمعاتنا، من خالل دراسات وحبوث علمية منهجية جادة تفيد  يف 

 .السيطرة مبكرا على هذه التغريات االجتماعية والسياسية احلادثة

نية والتقليل من قيمتها وعدم إدراك دورها املهم يف إعداد وبناء فتهميش العلوم االجتماعية واإلنسا
املواطن الفاعل وتعزيز سلوكياته واجتاهاته اإلجيابية السوية وكذلك يف صياغة فكر واجتاهات وقيم 
اتمع، ويف دراسة وفهم التحوالت والتغريات واملشكالت اليت يعاين منها الفرد واتمع والوطن 

له، قد يكون ذلك أحد األسباب املهمة اليت أدت إىل حدوث املظاهرات والعامل من حو
 .272واالحتجاجات والثورات يف منطقتنا العربية

ولقد أدركت الدول املتقدمة أمهية هذه العلوم فأسست ودعمت العديد من مؤسسات ومراكز 
فقط لدراسة البحوث والدراسات االجتماعية واإلنسانية، للقيام بدراسات جادة ودقيقة، ليس 
 .أفرادها وجمتمعاا، بل أيضا لدراسة والتعرف على مواطين وجمتمعات الدول األخرى

                                                             
  . 2009- 06- 05جحالط فيصل، إشكالية العلوم اإلنسانية ، مقال فلسفي مفصل جلميع شعب البكالوريا منشور مبنتديات بوابة الونشريس بتاريخ :  272:
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لقد أصبحت لدينا حاجة ماسة لالهتمام بالعلوم االجتماعية واإلنسانية ودعمها بالقدر الذي 
إلسراع يف يتناسب مع قيمتها وأمهيتها املتزايدة لفهم وحتليل جمتمعاتنا العربية املعاصرة، وكذلك ا

الدعم والتمويل الكايف ملراكز ومؤسسات وكليات وأقسام العلوم االجتماعية واإلنسانية، وتأسيس 
مراكز حبوث أخرى حديثة تركز على موضوعات وجماالت بعينها أفرزا األحداث اجلارية مثل 

االجتماعية  ثقافة التظاهرات وسيكولوجية املتظاهرين واملواطنة واالنتماء واهلوية واملسؤولية
واملشاركة واالجتاهات السياسية وحتليل وحل الصراعات وبنية ومتاسك اتمع والتخطيط 
االجتماعي ومنظومة القيم واالجتاهات والرأي العام واملسؤولية والفضاء اإللكتروين واإلعالم 

لبية يف اجلديد، لرصد وفهم وتفسري الظواهر والسلوكيات واملشكالت والقضايا االجتماعية الس
الفرد واتمع مبكرا، وتقدمي احللول العلمية والعملية والربامج واإلجراءات الوقائية املناسبة لبناء 
اإلنسان وتطوير وحتديث اتمع ومبا يراعي خصوصياته، وتشجيع ودعم الطالب والباحثني 

العلماء واملبدعني للدراسة والتخصص يف العلوم االجتماعية واإلنسانية عن رغبة إلعداد مزيد من 
فيها، مع إفساح اال أمام العلماء والباحثني يف هذه العلوم ودعمهم ماديا ومعنويا للمسامهة يف 
إجراء حبوث علمية دقيقة وجادة تسهم يف وضع تصورات شاملة تفيد يف فهم سلوكيات 

غريات واجتاهات األفراد وبنية اتمعات واستشراف حاضرها ومستقبلها وخباصة مع الت
  .والتحوالت املتسارعة اليت تشهدها جمتمعاتنا والعامل

  رؤية اجلامعات املغربية  لدور العلوم اإلنسانية -أوال
وضع العلوم اإلنسانية يف اجلامعات املغربية ال ينفصل عن رؤية هذه اجلامعات لدور العلوم  إن

اإلنسانية ومكانتها من حيث خدمة اتمع. غري أن مفهوم خدمة هذا هو ما جيعل هذه الرؤية يف 
  حد ذاا متثل أزمة يف وضع هذه العلوم وإمكان تطورها. 

امعات املغربية  متدنية مقارنة مع العلوم الطبيعية والرياضية. ومن إن مكانة العلوم اإلنسانية يف اجل
مثل الطب والعلوم واهلندسة وتقنية املعلومات  -هنا كانت الكليات املختصة ذه العلوم األخرية 

حتظى دائما باملكانة املرموقة، وتويل هلا اجلامعة االهتمام األكرب، وتقيد شروط وضوابط  -
ا الوضع ال مييز اجلامعات املغربية وحدها، بل جنده يف غريها من اجلامعات العربية االلتحاق ا. هذ

والغربية أيضا. وهذا التحفظ يعد صحيحا يف جممله إذا نظرنا لألمر يف ظاهره دون التفات ألسبابه، 
 لكن لو حللنا األسباب لوجدنا اختالفا واضحا يف احلالتني ؛ ففي اجلامعات املغربية ف"املكانة
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األوىل" اليت حتظى ا هذه الكليات ترجع إىل نظرة اجلامعة الذاتية ملفهوم العلم، ودوره يف خدمة 
اتمع : فالعلم اجلدير باسم العلم هو العلم الذي ي نتفع به، مع فهم االنتفاع هنا باملعىن املادي 

مع، ويكفل القدر من البحت، أي باملعىن الذي يكون به العلم ملبيا حلاجات عملية مباشرة للمجت
املعرفة الذي يكفي لتخريج موظفني (من أطباء ومهندسني وتقنيني) يطبقون ما تعلموه يف جماالم 

  املهنية.

وعلى هذا، فإن العلوم اإلنسانية تأيت يف مرتبة أدىن يف سلم العلوم، وتتراتب درجاا الدنيا يف هذا 
النفعي السالف يف تصور العلم، أي حبسب قدرا السلم تبعا ملدى إتباعها للمعيار أو النموذج 

على تلبية حاجات اتمع املادية والعملية املباشرة. وكان من الطبيعي أن تنعكس تلك النظرة على 
رؤية العلوم اإلنسانية لنفسها، أو باألحرى على رؤية كليات العلوم اإلنسانية بأقسامها العلمية 

فراح املشتغلون ذه العلوم يف اجلامعات املغربية يركزون على لدورها الذي ينبغي أن تضطلع به؛ 
اجلوانب التطبيقية على حساب األسس النظرية، وفهموا التطبيقات على أا دراسات ميدانية يتم 
إجراؤها يف إطار اتمع احمللي الذي توجد به اجلامعة، وبذلك حتولت دروس هذه العلوم إىل 

: فما دامت هناك دراسات تطبيقية على اتمع احمللي تعتمد على  دروس حملية إن جاز التعبري
  استبيانات وبيانات إحصائية، فهناك إذن اقتراب من مفهوم العلم، وارتقاء يف سلم املكانة العلمية. 

ومما يؤكد أن هذه النظرة للعلوم اإلنسانية أا ليست مقصورة على اجلامعات وحدها، بل إا متتد 
إىل املراكز واملؤسسات الثقافية اليت عادة ما ترصد جوائز مالية قيمة للبحوث اليت جيريها الشباب 

  يف إطار موضوع يتعلق مبجتمعهم احمللي. 

قصور يف مفهوم العلم ذاته، ويف رسالته وأهدافه : فحصر  هذه النظرة للعلوم اإلنسانية تنبع من
قيمة العلم يف إجنازاته العملية والتطبيقية، وتقييم العلوم بالقياس إىل منوذج يضع العلم العملي 
التطبيقي يف رتبة أعلى والعلم النظري يف رتبة أدىن، هو نظرة خاطئة متاما للعلم : ألنه ال انفصال 

نظري جمرد وما هو عملي تطبيقي، سواء كنا نعين بالعلم هنا العلوم الطبيعية  يف العلم بني ما هو
والرياضية، أو العلوم اإلنسانية، بل إننا نريد أن نذهب إىل ما هو أبعد من ذلك لنؤكد على أن 
العمل والتطبيق يف العلم الحق على النظر والتجريد، وهذا يصدق حىت على العلوم الدقيقة ؛ ومن 

لتطور يف جمال التطبيقات العلمية والتكنولوجيا يكون مستحيال  دون تطور حيدث أوال  يف مث فإن ا
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جمال الكشف العلمي الذي يتحقق  على مستوى النظرية العلمية. ولذلك فإن متجيد التكنولوجيا  
يغفل متاما حقائق املعرفة البشرية؛ "فأول املعرفة علم دقيق وجمرد ونظري، ويلي ذلك العلم 

طبيقي، أي ترتيب نتائج عملية على أساس النظرية العلمية، ويف املرتبة الثالثة تكون مساعي الت
  حتويل احلقيقة العلمية إىل أسلوب إنتاج وتقنية، وتلك هي التكنولوجيا باملعىن الدقيق.

هذه وإذا كان هذا حال العلوم الدقيقة، فما بالنا بالعلوم اإلنسانية ! وبأي حق ميكن تقييم مكانة 
العلوم على أساس من توجهاا التطبيقية يف خدمة اتمع ؟! إن النظر إىل رسالة العلم باعتبارها 
دف إىل خدمة اتمع هي نظرة صحيحة ما يف ذلك شك. ولكن السؤال األهم هنا هو: ما معىن 

ة يف خدمة خدمة اتمع؟ وعلى أي حنو تكون خدمة اتمع؟ إن دور العلوم الطبيعية والرياضي
اتمع دور معروف؛ ألن اكتشافات هذه العلوم ميكن أن تتحول إىل قوة تكنولوجية تشبع وختدم 
حاجات اتمع املادية، وهي اكتشافات حتدث على املستوى النظري أوال كما رأينا. أما يف جمال 

لوم اإلنسانية ال يكمن العلوم اإلنسانية، فال ميكن تصور مفهوم خدمة اتمع ذا املعىن: فدور الع
يف إشباع حاجات مادية للمجتمع بتخريج موظفني ومهنيني يسدون نقصا يف جمال سوق العمل 
واإلدارة على سبيل املثال، بل يكمن دورها يف املقام األول يف بناء الثقافة والفكر واملعرفة، أي يف 

لتنمية األخرى (بصرف النظر عن التنمية الثقافية للمجتمع اليت ال تقل يف أمهيتها عن مسارات ا
الوظيفة اليت ميكن أن يشغلها الدارس هلذه العلوم). والتجربة تشهد بأنه ال يوجد تطور يف أي 
جمتمع مل يواكبه تطور يف البناء الروحي لإلنسان، أعين يف أسلوب التفكري والفهم والوعي، مبا يف 

حلديث يف أوروبا قد نتجت عن ضة فكرية ذلك الوعي الفين واجلمايل نفسه. بل إن ضة العلم ا
قامت على بعث العلوم واآلداب اإلنسانية اليت غيبها العصر الوسيط، وعلى نزعة إنسانية وفلسفات 

  عقالنية وتنويرية.

وعلى هذا، فإن النظرة السائدة يف اجلامعات املغربية  اليت تربط بني دور العلوم اإلنسانية وإشباع 
هي نظرة تؤدي إىل تراجع دور العلوم اإلنسانية، وعدم وجود أية إمكانية  متطلبات سوق العمل،

يتحول يف ظل هذه النظرة إىل نوع من اخلدمة  -على سبيل املثال  -لتطورها : فعلم اجلغرافيا  
االجتماعية والدراسة امليدانية لواقع حملي حمدود، ويصبح موجها لتخريج خمتصني يف اجلغرافيا، 

تحول دوره إىل ختريج اختصاصيني نفسيني للعمل يف املدارس وبعض مراكز وعلم النفس سي
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التأهيل التربوي، ولن تعود هناك حاجة لدراسة الفلسفة و اجلغرافيا والتاريخ واألدب والفن 
والنقد، ألنه ليست هناك وظائف شاغرة يف اتمع مبسميات فيلسوف،وجغرايف  ومؤرخ، 

فمىت تشبع سوق العمل من خرجيي هذه العلوم، مل يعد هلا مربر وأديب، وفنان... إخل. ومن مث، 
  .273وجودها ووجب إغالق األقسام العلمية املعنية بدراستها 

  أزمة املنهج يف الدراسات اإلنسانية باجلامعات املغربية -ثالثا 
ل ميثل املنهج السائد يف إجراء البحوث والدراسات اإلنسانية جبامعات املغرب شكال  من أشكا

أزمة العلوم اإلنسانية فيها. وسوف نالحظ أن أسباب األزمة هنا ال تنفصل عن أسباا يف ظاهرة 
  ميش البحوث اإلنسانية و االجتماعية.  استبعاد أو

الكالم عن أزمة املنهج يف العلوم اإلنسانية ليس شائعا يف الكتابات العربية، ولكن له تاريخ طويل  
 .Eلقرن الفائت. ولعل كتابات الفيلسوف العظيم إدموند هوسرل يف الفكر األورويب خالل ا

Husserl تعد أهم 1931املنشورة سنة « ، وخاصة دراسته عن ؛أزمة العلوم األوروبية ،
الكتابات اليت تابعتها كثري من الكتابات اليت تأثرت به إىل يومنا هذا. فقد كانت كتابات هوسرل 

 ملفهوم ومنهج العلم السائد يف احلضارة الغربية، وقد رأى أن يف هذا الصدد نوعا من النقد الذايت
أزمة العلوم األوروبية هي أزمة اإلنسان األورويب، وهذا يبدو بوضوح يف حالة العلوم اإلنسانية 
بوجه خاص : فإذا كانت العلوم الطبيعية قد استبعدت اإلنسان من الطبيعة،  فإن العلوم اإلنسانية 

قد حولت اإلنسان نفسه إىل طبيعة، أي إىل  -تذي منهج العلوم الطبيعية حينما أرادت أن حت -
 واقعة من الوقائع اليت ميكن دراستها جتريبيا. 

فكثري من الظواهر الطبيعية ال ميكن دراستها والتعامل معها بشكل موضوعي خالص كما لو كانت 
على سبيل املثال  -ي جمال الطب وقائع أو موضوعات مادية حمضة ال شأن للعامل اإلنساين ا : فف

، أي وضع Humanisation de  Médicine« بدأ يتعاظم شأن االجتاه املسمى ب؛أنسنة الطب -
العوامل اإلنسانية يف االعتبار عند التعامل مع تشخيص وعالج األمراض ويف مفهوم الرعاية 

د البعد اإلنساين املتعلق الصحية. ويف جمال هندسة العمران والتخطيط مل يعد من املمكن استبعا

                                                             
  .15، ص 1979األوىل عبد اللطيف فؤاد إبراهيم، سعد مرسي أمحد ، املواد االجتماعية وتدريسها الناجح ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، الطبعة  : 273 
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جبماليات وأخالقيات البيئة. وكل هذا قد أوجد جماال للدراسات البينية املشتركة بني بعض العلوم 
  الطبيعية والرياضية من جهة والعلوم اإلنسانية من جهة أخرى.

ولألسف، فإن اجلامعات املغربية ال زالت تتشبث بنموذج املنهج التقليدي يف العلوم اإلنسانية ؛ 
وقد كان من شأن هذا أن أوجد جيال  من الباحثني والدارسني يعولون على القياس واإلحصاء، 
ويفهمون البحث امليداين على أنه تصميم الستمارات أو استبيانات، وتفريغ لنتائج هذه 

بيانات من خالل برامج احلاسوب، يف حني أن هذه النتائج ميكن أن تأيت متضاربة يف كل مرة االست
يعاد فيها البحث امليداين، فضال  عن أن االستمارات اليت يصمموا غالبا ما تنطوي على فروض 

  هشة ضعيفة ومتناقضة. ومرد ذلك االفتقار إىل فهم  معىن املوضوع أو الظاهرة اليت يبحثوا. 
  ثالثا : صعوبات البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  تتلخص صعوبات الباحث العلمي يف مجلة من العوائق واملشاكل تتلخص أمهها يف:
   :تعقيدات الظواهر االجتماعية واإلنسانية وتغريها -

تتصل باإلنسان، كون من املسلم به أن الظاهرة اإلنسانية واالجتماعية غري ثابتة ومستقرة ما دامت 
أن هذا األخري أحواله تتغري من حالة ألخرى ومن زمان آلخر وكذلك املكان الذي يعيش فيه، 
لذلك من املنطقي أن تتعقد هذه الظواهر ما دامت غري مستقرة على حال، كما أن تشاها سوف 

الكثري من األحيان يؤدي إىل صعوبة حتديد املوقف من هذه الظواهر، واحلكم عليها، مما يضفي يف 
إىل نتائج جد سلبية ال ميكن االعتماد عليها يف تصنيف الظواهر وضبطها، السيما أا تتأثر 

  .274بالسلوك اإلنساين املعقد
  فقدان التجانس يف الظواهر االجتماعية: -

بالرغم من أننا نستطيع أن نصدر بعض التعميمات عن احلياة االجتماعية والسلوك اإلنساين، فإن 
لظواهر هلا شخصيتها املنفردة وغري املتكررة، وال نستطيع أن نسرف يف جتريد العوامل املشتركة يف ا

عدد من األحداث االجتماعية، لكي نصوغ تعميما أو قانونا عاما، ولكن هذا ال يعين االختالف 
  يف كل ااالت.

  :امليوالت الشخصية و وضوعيةملا -

                                                             
  .16، ص 1985، 6، س  38/37: : جابر احلديثي، أزمة العلوم اإلنسانية ، الفكر العريب ، جملة اإلمناء العريب للعلوم اإلنسانية ، معهد اإلمناء العريب ، بريوت ، ع  274
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واإلنسانية دراسة موضوعية بعيدا عن األهواء والعواطف يصعب دراسة الظواهر االجتماعية 
أكثر حساسية من الطبيعة، ألا تم باإلنسان كعضو متفاعل يف   الشخصية، فالظواهر االجتماعية

مجاعة، ومبا أن اإلنسان خملوق غرضي يعمل على الوصول إىل أهداف معينة، وميلك املقدرة على 
من سلوكه، فإن مادة العلوم االجتماعية واإلنسانية تتأثر كثريا    االختيار، مما يساعده على أن يعدل

  بإرادة اإلنسان وقراراته.
  :عدم دقة املصطلحات واملفاهيم يف العلوم االجتماعية -

نالحظ الفرق يف استخدام املفاهيم يف العلوم االجتماعية واملفاهيم يف العلوم الطبيعية،  حيث  
والغموض، وعدم الوضوح وتعدد استعماهلا، يف حني أن  حيث تتميز املفاهيم االجتماعية باملرونة

  املفاهيم يف العلوم الطبيعية تكون أكثر دقة وثبات.
  صعوبة الوصول إىل تعميم النتائج: -

لعلوم اإلنسانية واالجتماعية على اختالف أنواعها، وتعدد فروعها مثلها مثل العلوم الطبيعية، إن ا
فليست الطريقة العلمية أو املنهج العلمي يف البحث وقفا على العلوم الطبيعية والتطبيقية، كما يظن 

ختالف يكمن يف البعض، وإمنا ميكن تطبيقها يف العلوم االجتماعية واإلنسانية املختلفة، ولكن اال
دقة النتائج، خاصة وأنه يعود إىل طبيعة املشكالت اليت تواجه الباحث يف العلوم اإلنسانية 

   واالجتماعية.
  صعوبة إخضاع الظواهر اإلنسانية واالجتماعية للمخرب: -

إذا كانت العلوم الطبيعية والتجريبية تشتغل بدراسة الظواهر الطبيعية متخذة إياها كمواضيع أو 
شياء ميكن إخضاعها لكل إجراءات املالحظة والقياس والتجريب، فإن قيام العلوم اإلنسانية أ

واالجتماعية كمجاالت تتناول البحث والدراسة يف كل الظواهر اإلنسانية واالجتماعية جعلها 
تعترب اإلنسان موضوعا أو شيئا يقبل تطبيق نفس تلك اإلجراءات اليت ثبتت أمهيتها املنهجية على 
مستوى العلوم الطبيعية، ومن هنا يطرح اإلشكال التايل: هل ميكن بالفعل أن يدرس اإلنسان كما 

  275تدرس األشياء الطبيعية ؟
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 احملور الثاين : آليات تفعيل دور العلوم اإلنسانية يف خدمة اتمع -
التجريبية و العلوم الرياضية معروف ألا تتحول إىل قوة تكنولوجية خدمة  إذا كان دور العلوم

حلاجيات اتمع املادية انطالقا من املستوى النظري و انتهاء باملستوى التطبيقي.عكس العلوم 
اإلنسانية و االجتماعية اليت تقوم خبدمة اتمع انطالقا من البناء الثقايف و الفكري و املعريف ، أي 

  ن التنمية الثقافية للمجتمع ال تقل أمهية عن اجتاهات التنمية األخرى.أ

فتطور اتمعات دائما يواكبه تطور البناء الروحي لإلنسان املرتبط بتأطري التفكري و الفهم و 
الوعي، فاملستوى الفكري العام للمجتمع و هو معيار التقدم العلمي و احلضاري ألي أمة ، فكلما 

ى الفكري كلما ازدادت درجة احلضارة و التقدم العلمي و هذا يعتمد على النظام ارتفع املستو
التعليمي اجليد القادر على إعداد و تأطري اتمع عرب تكوينه للطلبة و الذين هم باحثني املستقبل و 
الذين سوف ميثلون املخرجات النهائية كأساتذة و باحثني فاعلني يف جمتمعهم و قادرين على سداد 
االحتياجات الثقافية و الفكرية خدمة تمعام.و إىل جانب ذلك تسهم العلوم االجتماعية و 

  اإلنسانية يف تنمية اجلانب املعنوي و األخالقي يف اتمع .

فالعلوم اإلنسانية و الجتماعية تقدمت خطوة مهمة حنو إجادة التعامل مع املشاكل االجتماعية و 
لسياسية اليت تواجه اتمع حيث أصبح هلا دور يف الرقي االجتماعي عرب النفسية و االقتصادية و ا

حتسني أوضاع ااالت اهلشة عرب إضافة اللمسة اإلنسانية و االجتماعية للمشاريع التنموية بعد 
  فشل املقاربات التقنية و الفنية احملضة. 

  و ميكن إمجال دور العلوم اإلنسانية يف خدمة اتمع فيما يلي:

إعداد العنصر البشري القادر على مواجهة التغيريات االجتماعية و االقتصادية و السياسية و -
 العلمية و التكنولوجية.

القيام باألحباث و عقد املؤمترات اليت تسهم يف ترقية اتمع و حل مشاكله هذا باالضافة إىل -
 االستشارات العلمية اليت تقدمها اجلامعة ملؤسسات اتمع

 نشر ثقافة العمل التطوعي-
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لتفعيل دور العلوم االنسانية و االجتماعية يف خدمة اتمع و التقليص من املعوقات اليت حتول و
دون قيام هذه العلوم بدورها مبا  يتالئم مع مقتضيات العصر و كذا ما تشهده اتمعات من 

  حتوالت اجتماعية و سياسية البد من : 

  على املستوى املهين

عداد العلماء و الباحثني املتميزين و دعمهم إلجراء الدراسات العلمية اليت تسعى إىل فهم إ-
 اتمعات و استشراف مستقبلها .

دراسة سوق العمل و احلاجيات الفعلية للتنمية وخدمة اتمع بالتنسيق مع ممثلي القطاعني العام -
 عليةو اخلاص لتحقيق االنسجام و املوائمة مع احلاجيات الف

 تعزيز قيمة العمل و اإلنتاج و دعم االستقاللية و نبذ االتكالية و الرتعة االستهالكية.-

  على املستوى االجتماعي

لكي تؤدي العلوم اإلنسانية و االجتماعية دورها بفعالية يف خدمة اتمع ال بد من إشراك كل 
 احلكومية خصوصا على مكونات اتمع من مؤسساته و هيئاته و منظماته احلكومية و غري

  مستوى متويل البحوث و التجارب و األعمال الدراسية ... و لتفعيل هذا الدور البد من :

ضرورة انفتاح كليات اآلداب و العلوم اإلنسانية على حميطيها و ذلك بالتعريف مبختلف منتجاا -
 العلمية و دراساا البحثية الرامية إىل خدمة اتمع.

قنوات اتصال جامعية مهمتها التفاعل مع قطاعات اتمع و الترويج للجامعة و استخدام -
 مؤسساا كبيوت خربة ممكن االعتماد عليها.

تشجيع اإلدارات باملؤسسات اإلنتاجية و اخلدماتية على اختالف أنواعها و أنشطتها حبضور -
 املؤمترات و الفعاليات اجلامعية املختلفة

م و االتصال الوطنية دوره يف إشاعة ثقافة املشاركة يف التركيز على مكانة أن تلعب وسائل اإلعال-
 اجلامعة و باحثيها يف خدمة قطاعات اتمع املختلفة.   
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لتفعيل مكانة العلوم اإلنسانية ال بد من الفصل بني مكانة هذه العلوم ووجه احلاجة إليها من جهة، 
العمل على حنو مباشر من جهة أخرى. ورمبا يكون وبني مدى وفاء هذه العلوم مبتطلبات سوق 

األخذ بنظام التخصص الرئيسي والتخصص الفرعي هو النظام األمثل لتحقيق هذا اهلدف؛ ألنه من 
ناحية لن حيرم الطالب الذي يريد دراسة ختصص ما ألسباب عملية من دراسة ختصص آخر ال يفي 

سيعمل على تدعيم طابع  -ن ناحية أخرى م -ذه الدوافع واألسباب العملية كما أن هذا 
بقاء أي ختصص من التخصصات العلمية غري  -من ناحية ثالثة  -الدراسات البينية، وسيجعل 

متوقف على التحاق الطالب بالقسم الذي يطرح هذا التخصص. فدراسة العلوم االجتماعية و 
ني آخرين، هو أمر اإلنسانية  كتخصص فرعي ملحق بربناج دراسي ختصصي آخر أو برناجم

سيكفل بقاء هذه العلوم حىت وإن مل ي قبل عليها الطالب كتخصص أساسي ، إىل أن يأيت يوم 
يدرك فيه الناس، وخاصة الطالب املقبلون على دراسة العلوم اإلنسانية أن دراسة أي علم من هذه 

غله الدارس العلوم تطلب لذاا أوال  بصرف النظر عن اال الوظيفي الذي ميكن أن يش
  276مستقبال.

 احملور الثالث : تطبيقات على ختصص اجلغرافيا

  أوال : أمهية علم اجلغرافيا : -
تعترب اجلغرافيا على جانب كبري من األمهية ، فاجلغرافية مل تعد ترفاً ميكن االستغناء عنها ،   

بل هى أساسية ىف إعداد املواطن ليشارك بفاعلية ىف بيئته . وميكن للجغرافية أن حتقق ذلك من 
غالل خالل ما حتققه للفرد من أهداف عدة ، حيث تقدم للفرد املعارف واملهارات الالزمة الست

البيئة وحل مشكالا ،وكذلك ما تكسبه للفرد من عادات ذهنية تساعده على التفكري بطريقة 
علمية ىف مواجهة ما يعترضه ىف بيئته وجمتمعه ، مع عدم إغفال اجلوانب الوجدانية للفرد ، ملا هلذا 

 .277اجلانب من أمهية ىف بناء الشخصية السوية 

لسطح األرض وتقديرات جمردة عن عدد السكان وأرقام  إذ مل تعد اجلغرافيا أوصافاً جافة  
إحصائية عن اإلنتاج ، بل أصبحت اليوم موضوعاً يقوم على التحليل والتعليل ويرمى إىل اختاذ دور 

                                                             
  140، ص  2003شكري حامد نزال، مناهج الدراسات االجتماعية وأصول تدريسها ،دار الكتاب اجلامعي ، العني ، الطبعة األوىل ،  : 276
  9،10،ص 2002: عبد القادر عبد العزيز علي : 277



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

93 
 

 
 

إجيايب ىف خدمة الفرد واتمع واإلنسانية مجعاء ، كما أن اجلغرافيا مل تعد مادة للتسلية أو الوقوف 
ب احلياة ىف العامل ، وهى ليست جمرد ثقافة أكادميية أو تدريبات عقلية على أخبار الشعوب وغرائ

وإمنا أصبحت دراستها ضرورة من ضرورات احلياة وعنصراً أساسياً من عناصر التنمية االقتصادية 
  . 278واالجتماعية 

  وتتمثل أمهية اجلغرافيا ىف جمالني كبريين مها :

يط باإلنسان ، وقد كانت اجلغرافيا فيما مضى علماً دراسة وتفسري الظاهرات املختلفة الىت حت -
وصفياً يهتم بتشخيص ووصف الظاهرات اجلغرافيا ولكنها اآلن تعدت مرحلة الوصف الىت تتسم 
ا العلوم ىف بدايتها إىل مرحلة استجالء العالقات  التبادلية بني خمتلف الظاهرات الطبيعية والبشرية 

ذه العالقات وتوجهها .حيث إن الدراسات اجلغرافية تتميز للخروج مببادئ وقوانني حتكم ه
بالشمولية ، والتوزيع ، والتحليل ، والتفسري حبيث عندما نتناول ظاهرة جغرافية مثل : املطر أو 
الزالزل أو السيول فنذكر أسباب حدوث هذه الظاهرة مث نقوم بتحديد موقعها على اخلريطة 

ي بالنتائج هلذا التوزيع ونربط هذه الظاهرة بالظاهرات الطبيعية وحتليل أسباب هذا التوزيع مث ننته
األخرى املرتبطة ا واملسببة هلا مث ندرس تأثري هذه الظاهرة على اإلنسان أو الظاهرات البشرية 
بصورة عامة ، مث نتناول إمكانية احلد أو التقليل من خماطرها ، أما عامل املناخ أو اجليولوجيا يتناول 

اهرات لذاا سواء هلا عالقة بسطح األرض أو ليست هلا عالقة ، حيث يركز على العوامل هذه الظ
الديناميكية فقط الىت تسبب حدوث هذه الظاهرة وال يتعرض للتوزيع وال الربط والتعليل والتفسري 

.  
اوت استخدام نتائج الدراسات النظرية السابقة ىف حل مشكالت عالقة اإلنسان ببيئته ، وذا تتف-

جماالت الدراسة التطبيقية ىف اجلغرافيا من دراسة العامل كله ، إىل دراسة املدينة أو القرية إىل دراسة 
مشروع صناعي أو ختطيط حي جديد ىف املدينة ، ولكن التخطيط اإلقليمي يعترب من أهم ميادين 

  حلاضر .التطبيق الىت تسهم فيه مجيع فروع اجلغرافيا الطبيعية والبشرية ىف الوقت ا
ومعىن ذلك أن اجلغرافيا ذات قيمة نظرية وتطبيقية ، ومل تعد اجلغرافيا تقصر اهتمامها على   

الناحية النظرية ، بل ؟إىل تطبيق هذه املعرفة النظرية ىف خدمة البيئة واتمع واإلسهام ىف حل 
 مشكالته .

                                                             
  24،ص1999حممود على عامر : :  278



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

94 
 

 
 

  ثانيا : عالقة علم اجلغرافيا بالعلوم األخرى
ميدانه الذى يبحث فيه أصحابه ، ويسعون إىل التوصل إىل مكوناته من إذا كان لكل علم   

احلقائق ، فإن علم اجلغرافيا له ميدانه وهو سطح األرض ، وهو ىف نفس الوقت ميدان ليس قاصراً 
هداف والغايات ، ولكن على اجلغرافيا وحدها ، بل تشاركه فيه عدة علوم ختتلف فيما بينها ىف األ

  ئل واملناهج .الوسا قد تتفق يف
ارتباط اجلغرافيا بالعلوم البيئية جبميع فروعها املختلفة كالطبيعة  Tilurويؤكد تيلور   

والكيمياء والبيولوجيا واجليولوجيا والرياضيات ، وكذلك ارتباطها بالعلوم اإلنسانية جبميع فروعها 
فإن اجلغرافيا تنتمي إىل  كالسياسة واالقتصاد واالجتماع والدين واألنثروبولوجي وغريها ، ومن مث

كل العلوم ومبعىن أخر تعترب اجلغرافيا علماً تصب فيه مجيع العلوم املختلفة كافة ، وميكن اعتبارها 
ملتقى املواد العلمية باملواد اإلنسانية ، ولقد ذكر أحد املهتمني بذلك أن اجلغرافيا هى النحلة الىت 

سالً شهياً ، أو هى املنسوج الذى حيكت خيوطه ترتشف من خمتلف العلوم رحيقها وخترجه لنا ع
من مصادر خمتلفة فجاء النسيج خالباً طيباً ، ومن القول الشائع ىف هذا الشأن أيضاً أن اجلغرافيا 

   279ختترق العلوم األخرى وتصنع معها زوايا قائمة
قع اجلغرافيا وتتضح عالقة اجلغرافيا وارتباطها بغريها من العلوم املختلفة ، إذا ما حددنا مو  

  بني العلوم وتقسيماا املختلفة .
  وإذا كان البعض يقسم العلوم إىل :  

  ـ العلوم البحتة :
وهى العلوم الىت ترتبط نظرية املعرفة ا بظاهرة معينة خيتص ا كل علم ، مثل علم النبات   

الطقس .وينصب اهتمام والظاهرة النباتية وعلم احليوان والنوع احليواين وعلم امليتيورولوجيا أو 
   الباحثني فيها بتنمية املعرفة املرتبطة بتلك الظاهرة بغض النظر عن مدى فائدا إىل اتمع والبشر .

  العلوم التطبيقية :
وهى العلوم الىت ترتبط نظرية املعرفة ا مبعرفة نفعية ومباشرة للمجتمع أو مؤسساته أو   

رتبطة بنظرية املعرفة ىف العلوم التطبيقية وتتراوح بني صناعة طائفة منه . وتتعدد أشكال املعرفة امل
وطرائق تكنولوجية من ناحية أو تقاليد حرفية متكاملة إلعداد كوادر حرفية من ناحية ثانية أو لون 

                                                             
  27، ص  1999مود حممد عامر :: حم  279
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من ألوان الفنون من ناحية ثالثة ، وتقدم هذه العلوم نتاج معريف ينتهي بتقدمي سلع أو بضائع 
باشرة أو تدخل كمادة خام ىف صناعة حيتاجها اتمع ، أو تقدم خدمات فنية يستهلكها اتمع م

للمجتمع أو تدخل ىف هياكله االقتصادية أو االجتماعية . ومن أبرز األمثلة علم الزراعة واملعادن 
   …والصيدلة والتكنولوجيا والطب البشرى والبيطري واهلندسة والتجارة والتربية والقانون وغريها 

  العلوم البحتة التطبيقية:ـ 
وهى جمموعة علوم حبتة قليلة حاولت أن حتتفظ لنفسها بتقدمي املعرفة النفعية املرتبطة   

بنظرية املعرفة الىت ختتص ا ، مثل الكيمياء التطبيقية وغريها ، ولكن هذا االجتاه مل يأت مبردوده 
البحثي وذلك لقصور منهجيات هذه  املقنع ىف االستفادة القصوى من نتائج هذه العلوم ىف شقها

  العلوم البحتة ىف معاجلة اجلانب التطبيقي وتقدمي معرفته النفعية للمجتمع.

بالتايل اجلغرافيا أحد العلوم البحتة التطبيقية والذي يعمل بكفاءة عالية ىف كفاية اجلوانب   
املرتبطة باألمكنة املختلفة بينما البحتة والتطبيقية على حد سواء . فيتعلق الشق البحثي بتنمية املعرفة 

يقتصر اجلانب التطبيقي على إعداد كوادر حرفية لتقدمي معرفة نفعية وفن وصناعة للمجتمع 
ومؤسساته ، لذا تعترب اجلغرافيا من أعقد العلوم لتعدد مصادر البيانات ونظم التحليل املنهجي 

تقدمه اجلغرافيا للمجتمع . و تكمن كفاءة ومستوياته وتعدد طرق التقنية وأخرياً تعدد املنتج الذى 
  وتعقيد علم اجلغرافيا فيما يلي :

  أ ـ تنوع مصادر البيانات :
العلوم البحتة والتطبيقية الطبيعية والبشرية ـ املصادر اخلرائطية والصور اجلوية والفضائية مبستوياا 

  النظريات والنماذج . كماً وكيفاً ـ النتاج الفكري للمعاجلات الكمية للبيانات بواسطة 
  ب ـ اختالف نظم التحليل املنهجي ومستوياته :

  جمموعة املناهج التقليدية ـ املناهج العلمية ـ املنهجيات املتقدمة.
  ج ـ تنوع طرق التقنية :

األسلوب اللغوي ـ األساليب الكمية " الرياضي واإلحصائي " واملعاجلات الكومبيوترية ـ 
والكارتوجرايف ـ األسلوب األستريوسكوىب وحتليل الصور اجلوية ـ نظم األسلوب البياين 

املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد وما حيتويه من أنظمة املعلومات من إمكانية إدخال 
  فرضيات عديدة تؤتى بنتائج متباينة كماً وكيفاً .
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 د ـ املنتجات النفعية :
حرفية التخطيط اإلقليمي ـ حلول املشكالت البيئية ـ  فن صناعة اخلرائط بأشكاهلا املختلفة ـ

  280توسيع دوائر املعرفة للعلوم األخرى وتفسري التباين املكاين للظاهرات . 
  ثالثا : دور ختصص اجلغرافيا يف خدمة اتمع

 ترتبط اجلغرافيا بالبيئة واتمع ارتباطاً وثيقاً سواء من خالل جمال الدراسة فيها واألهداف الىت
  تسعى إليها وتطبيقاا ىف البيئة واتمع .

وذلك عن طريق دراسة وتفسري الظاهرات املختلفة الىت حتيط باإلنسان داخل هذه البيئة أو   
اتمع ، من أجل استجالء العالقات التبادلية بني خمتلف الظاهرات الطبيعية والبشرية للخروج 

  .مببادئ وقوانني حتكم هذه العالقات وتوجهها 
تقدم اجلغرافيا معارف ومعلومات عن البيئة الطبيعية من خالل تناوهلا مظاهر السطح أو 
التضاريس من حيث دراسة اجلبال واهلضاب والسهول واحلياة النباتية على سطح األرض ، وهذه 
املعلومات واملعارف الزمة لفهم البيئة الطبيعية من خالل اختيار أماكن اإلقامة وبناء املساكن 

ختيار األراضي الىت تصلح للزراعة وحتديد الفصول وأهم النباتات الىت جتود زراعتها ىف كل وا
  فصل منها .

وتساهم اجلغرافيا ىف التعرف على مصادر املياه وكيفية احملافظة عليها وطرق استغالهلا ىف   
  حياة اإلنسان عن طريق مشروعات الرى والصرف والتخزين وإقامة السدود والقناطر .

وتقدم اجلغرافيا املعلومات عن مظاهر الكون من الرياح والسحاب والضباب والندى   
واملطر ، وهى بذلك تساهم ىف فهم اإلنسان ملظاهر البيئة الطبيعية الىت يعيش فيها ، ومعرفة املناخ 

  على مدار العام وتقسيماته إىل فصول فيستطيع حتديد نوع مالبسه ىف كل فصل منها .

فيا إىل دارسيها أهم املعلومات عن النشاط االقتصادي ومصادر الثروة وكيفية وتقدم اجلغرا  
استغالهلا وأمهيتها الطبيعية ، وطرق التبادل التجاري ، وهذه املعلومات تلقى الضوء على النشاط 

                                                             
  .32-29، ص 1994: فتحي حممد مصيلحى :   280
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البشرى للسكان ىف البيئة مبا يتناسب مع ثرواا الطبيعية ، وحيدد درجة صعوبة هذا النشاط أو 
  ، والعوامل الىت تساعد على ذلك .سهولته 

وتساهم اجلغرافيا ىف إلقاء الضوء على العالقات اإلنسانية بني األفراد ىف داخل الدولة عن   
طريق التبادل التجاري ووسائل املواصالت ، وكذلك العالقات بني الدولة والدول األخرى ، 

ظاهر احلياة اإلنسانية وتوضح مدى واملشكالت والقضايا العاملية ، وتدرس اجلغرافيا البشرية م
تأثرها بالظواهر الطبيعية ىف البيئة الىت يعيش فيها اإلنسان .وكذلك تلقى الضوء على بعض 

  . 281املفهومات االجتماعية مثل مفهوم السكان وكثافة السكان واالنفجار السكاين وتلوث البيئة

وتدرس اجلغرافيا العديد من املشكالت الىت تواجه البيئة واتمع مثل مشكلة توفري املياه   
وبعض مشكالت التربة ، والغابات ، واملوارد املعدنية ، ومنو املراكز العمرانية العشوائية ، وبعض 

هذه مشكالت التلوث . ويتضح من دراسة هذه املشكالت البيئية من وجهة نظر اجلغراىف أمهية 
الدراسات ىف نطاق الدراسات البيئية عامة وىف الدراسات اخلاصة بتخطيط البيئة على وجه 

  .282اخلصوص 
من خالل ذلك تعمل اجلغرافيا على تزويد الفرد داخل اتمع أو صانع القرارات مبجموعة   

حة ىف ـ الذى يعرف بأنه :" القدرة على حتديد املعلومات املتا  من مهارات التفكري اجلغراىف
الوقت احلايل، واملعلومات الىت سوف تتاح هلم ىف املستقبل ، واملعلومات مل تتح هلم ، واستخدام 

  283املعلومات الكمية ، وتوظيف ذلك ىف اختاذ أي قرار ، وذا ميكن التفكري بطريقة سليمة." 

ل سعيها الدائم وبالتايل جند أن اجلغرافيا من أكثر العلوم الىت ترتبط بالبيئة واتمع من خال  
  إىل حتقيق التنمية والتقدم هلذه البيئة واتمع .

  رابعا : آليات تفعيل دور ختصص اجلغرافيا يف خدمة اتمع :
إذا ما أمعنا النظر ىف األهداف التربوية للجغرافيا ، ىف ضوء هذه التغيريات الىت طرأت على   

نظامها املعريف والتحوالت الىت آلت إليها ، الجتهنا إىل حتديد أهداف تعليمية وتربوية خالف تلك 

                                                             
  .57،58،ص1990: خريى على إبراهيم :  281
  ).93،ص 1985: عايده نسيم بشارة :  282

  .34،ص 2000: حممود على عامر :  283
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قق هذه األهداف التقليدية الىت تتضمنها وثائق املنهج . واختيار املضمون أو احملتوى الذى حي
فال يقتصر اهلدف من تدريس اجلغرافيا على تقدمي معلومات عن الظواهر املوجودة   األهداف 

على سطح األرض تقدمياً وصفياً ، وتوزيع هذه الظواهر على أجزاء األرض بقصد إعطاء صورة 
بادئ شاملة عن اتمعات وبيئاا . بل البد أن تشتمل أهداف على تقدمي قائمة من املفاهيم وامل

الىت متثل الفكر اجلغراىف ، أو متثل اجلغرافيا كنظام معريف حتليلي وليس نظاماً معرفياً جتميعياً 
وتصنيفياً وتوزيعياً . ولئن كان التجميع والتصنيف من األهداف اهلامة لتعليم اجلغرافيا الكالسيكية 

  فال جيب أن يغفل هذان اهلدفان ىف املناهج اجلديدة.
اجلغرافيا أسلوب علمي والتصنيف أيضاً أسلوب علمي جيب مراعتهما ىف فالتجميع ىف   

مناهج اجلغرافيا اجلديدة ، ولكن ال يكون التجميع والتصنيف أهدافاً جمردة ، بل البد أن تكون 
مرتبطة مبا ميكن التوصل إليه من نتائج وقوانني ومفاهيم ، مع استخدام هذه املهارة ىف التحليل 

  ني علمية وبناء هيكلية للحقائق والظواهر .والتوصل إىل قوان

فاحلقائق والظواهر ىف حد ذاا ال تتواجد إال ىف مضمون مكاين ، يتمثل ىف توطن هذه   
الظواهر وأسبابه ، وعالقته بالبيئة واإلنسان ، ودور النشاط البشرى ىف حتقيق هذه التوطن ، 

ملشكالت من خالل املضمون املكاين واملشكالت الىت تترتب عليه ، وحماولة التصدى هلذه ا
  وخصائص الظواهر والعالقات بينها .  

  مما سبق ميكن حتديد عدد من التوجهات املستقبلية لعلم اجلغرافيا ليكون أكثر خدمة للمجتع يف  : 

  االهتمام بتنمية املهارات اجلغرافية وتنمية املنظور املكاين للبيئات واألماكن املختلفة أكثر من
  رد احلقائق اجلغرافية هلا .جمرد س

  االهتمام باملفاهيم واملبادئ اجلغرافية أكثر من احلقائق وذلك لتتواءم مع ارتفاع منو املعارف
  وزيادة تراكمها .

  ، تمعية ذات البعد اجلغرايف على املستوى العاملي واإلقليمي واحمللىاالهتمام باملشكالت ا
  الدويل ىف مواجهتها . مع إظهار دور الفرد والدولة واتمع

  ًاالهتمام بتوضيح الصور والسيناريوهات املستقبلية للعامل اقتصادياً وسياسياً وبيئياً واقتصاديا
.  
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 . يئ هلا دراسة اجلغرافيا االهتمام بتوجيه الطلبة وتنمية وعيهم باملهن املستقبلية اليت  
 ى تفهم خمتلف ثقافات العامل .تكوين اجتاهات تكون مبثابة األساس الذى يساعد الطلبة عل  
  م على االستفادة من املعارف واخلربات ىف إدراكتوجيه الطلبة  إىل ما ينمى قدرا

  املشكالت الىت تتعرض خمتلف األماكن وإجياد حلول ملثل هذه املشكالت .
  ا وحتليلهاتنمية قدرات الطلبة على مالحظة الظواهر واستخدام اخلرائط والبيانات وقراء

  والوصول منها إىل أمناط ومناذج ونظريات عامة .
تنمية قدرات الطلبة على التفكري الناقد والتحليلي وبناء األمناط والنماذج باستخدام البيانات امعة 

  حتكم الظواهر . ىف صياغة النظريات والقواعد الىت

  خامتة:
الشك تطور العلوم الطبيعية والتجريبية ساعد العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف البحث من أجل 
تطوير نفسهايف إطار التكامل بني العلوم ، لكن هذا ال يعفي اللعلوم االنسانية و االجتماعية من 

مكيفة حسب خصوصيات كل ضرورة البحث عن مناهج تتميز عن املنهج التجرييب، وتكون 
ظاهرة، وهكذا تظل اإلشكاليات املطروحة ليست بالضرورة تشكيكا يف القيمة العلمية هلذه 
العلوم، وإمنا يتعلق األمر بنقاش إيبستيمولوجي من شأنه أن يغين العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

رة اإلنسانية باعتبارها ظاهرة ويدفع ا إىل توخي الدقة، ألن مجيع الصعوبات تتمثل يف طبيعة الظاه
  معقدة، متغرية وأن اإلنسان يكون هو الدارس واملدروس يف الوقت نفسه.

  التوصيات:
 وضع املصطلحات العلمية و حتقيقها و العمل على توحيدها و وطنيا؛  -
رفع مستوى البحث العلمي بغية تزويد البالد باملتخصصني و اخلرباء يف فروع العلوم  -

 اإلنسانية؛
راء البحوث العلمية و الدراسات املختلفة اليت تسهم يف تقدم اتمع و إجياد احللول إج -

 ملختلف القضايا اليت تواجه التطور االجتماعي ؛
تطوير وسائل البحث و التعليم و أصول التدريس و أساليبها مبا يف ذلك التأليف و الترمجة و 

 النشر؛
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الفصل بني مكانة هذه العلوم و احلاجة املعرفية إليها تفعيل مكانة العلوم اإلنسانية مجيعها و  -
 من جهة و بني مدى تلبية هذه العلوم ملتطلبات سوق العمل بشكل مباشر من جهة ثانية؛

  ربط اجلامعة و مؤسساا املختلفة باتمع و مؤسساته االقتصادية و االجتماعية و الثقافية. -
  املصادر و املراجع:

طروحات و مقاربات ، جامعة السويسي بالرباط ، املعهد اجلامعي أو االجتماعية باملغرب : اإلنسانيةالعلوم  -
  .389ص  1998للبحث العلمي 

  .336ص  2009كامل حممد املغريب أساليب البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، -
نسانية واالجتماعية ، دار وائل للنشر فوزي غرايبية، و دنعيم دمهش ، أساليب البحث العلمي يف العلوم اإل -

.102، ص 2002والتوزيع، الطبعة الثالثة   
جان بياجيه، وضع علوم اإلنسان يف منظومة العلوم يف اليونسكو ، االجتاهات الرئيسية للبحث يف العلوم  -

.88، ص  1976االجتماعية، جملة العلوم القانونية واالقتصادية ، الد األول، دمشق ،   
أمحد إبراهيم الشليب ، تدريس الدراسات االجتماعية بني النظرية والتطبيق ، املركز املصري للكتاب ،  - 

.123، ص  1998القاهرة ،   
.56، ص  1974أمحد حسني اللقائي، ويونس أمحد رضوان ، تدريس املواد االجتماعية ، عامل الكتب ،  -  
صول تدريسها ،دار الكتاب اجلامعي ، العني ، الطبعة شكري حامد نزال، مناهج الدراسات االجتماعية وأ -

.140، ص  2003األوىل ،   
عبد اللطيف فؤاد إبراهيم، سعد مرسي أمحد ، املواد االجتماعية وتدريسها الناجح ، مكتبة النهضة املصرية ،  -

.15، ص 1979القاهرة ، الطبعة األوىل   
 المصادر باللغة األجنبیة

-Angers  maurice : initiation pratique a la méthodologie  des  sciences humaines ,anjoucec, 1992 ,p85. 

-Pierre BOURDIEU : questions de sociologie, p 19 CERES Edition 1984, p124. 

-F.Bacon: the new organon and rolatedwriting. édit by fulton handersonindianapo 
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توحي صبحت أالتحوالت  الثانية، فكلن املغرب دخل مضطرا يف احلرب العاملية أيبدو واضحا 
حرب عاملية صبحت فرنسا تستعد ملواجهة ألذلك  بانفجار الوضع الدويل املتوتر واملشحون.

حمتملة. مل يكن أسلوب التجنيد وليد ظروف احلرب، بل كانت فرنسا تقوم بتعبئة اجلنود قبل هذا 
باجلمهورية 1935نونرب 29املوعد درءا لالحتماالت. إذ مبوجب الدورية الوزارية الصادرة يف

املتعلق باالحتياطيني باجليش  1932يناير 14 الفرنسية اليت تنص على تعديل املرسوم املقيمي
وقد  )284( الفرنسي مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات اليت م تعيني األطر باملؤسسة العسكرية.

                                                             
 
 

161، ص   2014انفوبرانت فاس ، 1945 1935مؤسسة احلماية الفرنسية باملغرب خماض األفول  :لكريط  عبدالرزاق-  284 
 

 مساهمة المغاربة في الحرب العالمية الثانية: 
 مرموشة نموذجا إيموزار  مجندو 

  
 فاطمة حیدة

 باحثة في تاریخ المغرب
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متمثلة يف نصوص من خالهلا البالد والعباد خلدمتها،  تسخر تدابري أصدرت اإلقامة العامة عدة
  . جاءت هذه النصوص كالتايل:)285(1939غشت 28.31. 26 أيامنشرت يف اجلريدة الرمسية 

  
  من املنطقة السلطانية        أنواعهالعامة الذي مينع خروج الفحم بكل  اإلقامةقرار  
 عسكرية          ألسبابالعامة القاضي مبشروعية مصادرة املمتلكات  اإلقامةر اقر  
  األشخاصبعض  إلقامةاملنظم  31/8يوليوز الصادر باجلريدة الرمسية عدد 26ظهري 

 باملنطقة السلطانية   
 املعلن حلالة احلصار مبجموع تراب املنطقة 1939شتنرب 1ندالع حرب عاملية امرسوم ب

  .السلطانية 
به ليوطي  ما قاماملغاربة يف احلرب متاشيا مع  إلدماجانت مستعدة كفرنسا  أنيتضح                

مت بتجنيد املغاربة يف حرب ال ناقة هلم فيها هلذا اهلدف وقا إمكانيااوقد سخرت كل ، من قبل 
 . هذا يف الوقت الذي كانت فيه أوضاع املغرب متردية على مجيع املستويات : اقتصادوال مجل
ومعرض  ،1929زمة االقتصادية لسنة ومنذور للقلة والكفاف متأثر بتداعيات األ متدهور

تزايد ودا الستغالله لصاحل املتروبول . من قبل القوات االستعمارية اليت ال تدخر جهلالسترتاف 
العنف الذي قابله عنف مضاد  انتشارنسبة اهلجرة القروية وارتفاع معدل البطالة والفقر واجلوع مث 

قامة العامة وبني اإل ،قامة العامة والوطنيني من جهةبني اإلالدائم صراع الو احلماية.من قبل سلطات 
  أخرى.والسلطان من جهة 

شتنرب  3، يوم السلطان حممد بن يوسف صرح دالع احلرب العاملية الثانية،اثر ان علىو       
جيب أن نساند فرنسا مساندة غري مشروطة وأال نتردد يف إمدادها بكل ثرواتنا وال  ، 1939

على املسامهة يف  همدف تشجيع، وجه السلطان رسالته للمغاربة )286( التضحية بكل ما لدينا
نداء للمغاربة لنفس  "نوكيس"وجه املقيم العام كما  لفاء وخاصة فرنسا.جانب احل إىلاحلرب 

املغاربة يف كل  ، وأصبحت رسالة حممد بن يوسف يف كل املساجدأقرواملطلب ويف نفس السنة.  

                                                             
. 2015اكتوبر  22 ، منشور بتاريخ  موقع صوت اتمع  ،  االستعماري يف املغرب خالل احلرب العاملية الثانية  الطيب بوتبقالت  الوضع -  2  

مذكرات من التراث  :وأخرون  الصقليو 15/9/1939الصادرة يف  1403رقم أنظر الرسالة يف اجلريدة الرمسية  -286 
  ..93 ،ص1985، الرباط ،  6اجلزء ،املغريب 
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من خالل الدعاية الواسعة اليت  "كواجب مقدس" إليهالبالد على علم باملوضوع الذي ينظر 
  التجنيد.انتشرت دف تسهيل عملية 

قام السلطان وخمتلف مكونات اتمع املغريب بالتعبري عن مساندم  السياق ذاته، يف          
عملية التشجيع على االخنراط يف  الزوايا يفرباب أبعض  وشارك .الالمشروطة لفرنسا وحلفائها
جريدة السعادة مبواقف الشيخ  الصدد، أشادتهذا  الدرقاوية. ففياحلرب العاملية الثانية كالزاوية 

اجلنرال  إىليب بكر الدرقاوي الداعمة لفرنسا ونشرت الرسالة اليت بعث ا الشيخ الدرقاوي أ
. )287( الظروفكومبان حاكم ناحية فاس يعلن فيها تضامنه مع فرنسا ضد أعدائها يف مثل هذه 

علنت بدورها دعمها أ على منوال السلطان وبعض الزوايا سارت مجيع الفئات الشعبية اليتو
 .لفرنسا وحلفائها

ن املشاركة يف احلرب العاملية الثانية هي من املغاربة أ عضرأى البمام كل هذه الظروف أ         
 احلرب، واعتقدوا بأنحالة للخالص وانتشاهلم من األوضاع املزرية اليت زادت من تعميق طريقهم 
وقد اجته البعض من هؤالء  رخاء من الذي يعيشونه.ثر أكن توفر هلم وضعا بإمكاا أفرنسا 

وراء البحر  ىل جبهة القتال وهم حيملون يف ذهنهم تساؤالت عن ماإصغار السن  اجلنود، وخاصة
  حافزا لبعضهم.فكان الدافع االستكشايف 

وىل العمليات العسكرية وملا وقعت أجندي يف 43000املغرب ما ال يقل عن  أرسللقد         
من قوات  آخرين 20000من احملاربني املغاربة النظاميني و20000كان  أملانيااهلدنة مع  فرنسا

فواج أحلت ستة 1939يف شتنرب  فرنسا.الكوم يقومون حينها بالتدريبات العسكرية يأ ملساندة 
ضافية شاركت يف محلة بلجيكا إفواج أدفع بعشرة  1940من الرماة املغاربة بفرنسا ويف ماي 

رجل. وهذا استمر املغرب يف مد فرنسا بالقوة البشرية قصد  30000وكان عددهم  وفرنسا
  . )288(حتقيق النصر

 الغذائية باملنتجاتساس التموين الذي قدمه املغرب بل ساند احللفاء أمل تكن القوة البشرية وحدها 
طن لفرنسا 135000طن من القمح منها 200000كذلك ومتثلت هذه املساندة فيما يلي: 

                                                             
أطروحة جامعية  الفرنسية،الزوايا والطرق الصوفية من خالل الصحافة العربية الصادرة مبنطقة احلماية  الريس:املصطفى - 287

، ص 2011/2012لنيل شهادة الدكتوراه ، نسخة مرقونة ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / اجلديدة ، املوسم اجلامعي 
266.  
. 93العريب الصقلي وأخرون  : مذكرات من التراث املغريب ، مرجع سابق ،ص  -  288 
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و طن من الذرة 54291 و لفرنسا 58959طن من الشعري منها 206060وحدها  .
من رؤوس  164680 وطن من اخلضر اففة   109560 وطن من احلبوب الثانوية 40000

وبل األكثر من ذلك  .  )289(طن من الفواكه34900 وطن من اخلضر الطرية 37670 واملاشية 
 احلرب يففرنسا وحلفائها ميون  1945ىل إ1943من  هرغم اجلفاف الذي اجتاحظل املغرب ،
  العاملية الثانية .

مل يكن املغرب مسرحا للحرب العاملية الثانية ولكنها محلت انعكاسا سلبيا على املغاربة فقد  
اب اندين بل فرضت على املزارعني املغاربة طجعلت فرنسا من املغرب ليس فقط خزانا الستق

 ولة الفرنسية.دمصادرا باسم مصلحة ال وأحيانازهيدة  بأمثان منتجامبيع 
دف حماربة النظامني  أنداكهايل مرموشة جببهات القتال متأثرين بالدعاية اليت روجت أالتحق 

، ونكاد نعدم إحصائيات دقيقة  غلبهم ضمن فرقة الكوم أكان و  ،الديكتاتوريني الفاشي والنازي 
من تنا مكن،)290(الفرنسي اإلداري رشيفدارية من األإوثائق ا ، غري ما توفر لدين عدادهم أعن 
رسل أول الذي شارك البعض منهم رفقة الفوج األفقد  .طبيعة املشاركني  عن معطيات أولية مجع 
فواج اليت التحقت جببهة القتال يف السنوات املوالية ضمن األ آخرونيف حني شارك ،  1939سنة 

زيارة الرئيس االمريكي روزفلت ووزير اخلارجية االجنليزي  . وقد ارتفع عدد املشاركني بعد
  نفا. أتشرشل للمغرب ولقائهما بالسلطان حممد بن يوسف فيما يعرف بلقاء 

 االسم الكامل تاريخ االزدياد الوضعية العائلية املنطقة اليت ينتمي إليها
موالل فرقة أيت  دوار أيت

 مامة قبيلة إميوزار مرموشة
 سعيد أومحد 1907 متزوج

دوار إين مامة إميوزار 
 مرموشة

 سعيد اوميمون 1900 متزوج

 حممد بن احلسن أقصو غري معروف متزوج 
بايت يوسف إميوزار 

 مرموشة
 حممد أوسعيد 1918 متزوج

                                                             
 موقع صوت اتمع  ،  االستعماري يف املغرب خالل احلرب العاملية الثانية  الطيب بوتبقالت الطيب بوتبقالت  الوضع - 289

  .  2015اكتوبر  22 ، منشور بتاريخ 
وثائق إدارية من األرشيف اإلداري الفرنسي -  290 
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 حممد بالقايد 1919 متزوج 
 حمند أوعقى 1910 متزوج 
 حلسن لعزيز 1920 متزوج 

بنعيسى اميوزار  دوار أيت
 مرموشة

 حممد حلسن 1918 متزوج

  
 اقتصرت يوب ايت بازة ايت حلسن ... يتأ موالل يتأ ىل كل قبائل مرموشةإينتمي املشاركون 

 تكترث يتوفرون على بنية جسمانية قوية ومل للمجتمع الفقري العمود الشباب فئة على فرنسا
  .طفالأ وهلم متزوجني وكانوا لعائالم املعيلني كانوا املشاركني أغلب اذ العائلية لوضعيتهم
املالزم الكولونيل دانييل دافيد رئيس املستودع املركزي لألرشيفات االدارية ؤكد ي           
بدوار ايت موالل فرقة ايت مامة قبيلة اميوزار  1907املزداد سنة  ن السيد سعيد اومحدأالفرنسية 

مث انتقل  01/09/1939من الكوم يوم 218ة سنتني يف املنطقة دمرموشة قد التزم يف اجليش مل
من الكوم حيث كانت تقدم هلم التدريبات لاللتحاق جببهات القتال . خرج من 18اىل املنطقة 
ىل إواحبر 30/05/1943واجتاز احلدود املغربية اجلزائرية يوم  20/04/1943فاس يف 

 28/08/1944ىل اباكيسيو يوم إشارك يف محلة صقلية مث عاد 12/07/1943يوم "ديزرت"
 1919على نفس املنوال سار السيد مولود حممد املزداد سنة و يف اجتاه مارسيليا . وأحبر

الكوم تلقى تدريبا عسكريا للمشاركة يف احلرب انتقل من فاس  ةميوزارمرموشة وكان ضمن فرقإب
ىل ايطاليا مكث ا من إومن تونس  ،22/12/1943اىل اجلزائر مث وصل تونس 

 04/05/1945ىل املانيا إشارك يف محلة ايطاليا. انتقل  15/09/1944ىل إ 28/12/1943
اية رحلته وكانت ـ  07/09/1945 إىل 05/05/1954النمسا من  و17/04/1945ىل إ

وميمون من أشارك سعيد  .و16/03/1946اىل 08/09/1945هي فرنسا اليت مكث ا من 
يف محالت تونس ايطاليا املانيا فرنسا. حصل  1900زداد سنة امل دوار اين مامة اميوزار مرموشة

وعلى الوسام العلوي اعترافا باخلدمات اليت أسداها لفرنسا إبان احلرب  على امليدالية الكولونيالية
 01/05/1937باريس ضمن فرقة الكوم  إىلحممد بن احلسن أقصو  العاملية الثانية . وانتقل 

مث عاد اىل  Baieرسيكا ومنها اىل مدينة بكو جاكيسيوأمث  Civitavecchiaاىل  ومنها 
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 1918حممد اوسعيد مزداد سنة واجته  حصل على درجة مقدم. 09/05/1945مارسيليا يف 
 وأملانيا األلببايت يوسف اميوزارمرموشة من املغرب حنو اجلزائر شارك يف محلة تونس ويف جبال 

تونس  ت على  مالاحليف  1919حممد بالقايد مزداد سنة . وشارك  وفرنسا يف اهلند الصينية
توجه يف حني  ىل مقدم.إول أمن معاون  ابتداءيطاليا نال رتب عسكرية إوصقلية وكورسيكا و

ىل كورسيكا يف إعيد أو 14/01/1944يطاليا يف إىل إ  1910اد سنة دزامل وعقىأحمند 
توجته فرنسا برتب وراقب يف البحر مالفرنسي باجلزائر مث  اجليش. كان مراقبا يف 24/07/1944

العسكرية.مث  شارك مع فرنسا يف محالا الذي  1920حلسن لعزيز ولد سنة و عسكرية مهمة .
شارك يف عمليات  الذي  يتبنعيسى اميوزار مرموشةأبدار  1918اد سنة دحممد حلسن مز

Naples إىلمث عاد 29/12/1945وهران يوم  إىل أحبرمث 1944سنة C.E.F.)291( 
   

مقاتلني من املغرب وتونس واجلزائر،ومل تكن معاناة املغاربة يف جبهات القتال أقل جندت فرنسا 
كان اجلنود االمازيغ جزء من التشكيلة العامة للجيش . من معاناة إخوام اجلزائريني والتونسيني

املغريب وقد ألقى م الفرنسيني يف الصفوف األمامية عند كل مواجهة حىت يكونوا أول القتلى 
                                                             

  
 

   
291-  Le Lieutenant –colonel Daniel David, chef du dépôt centrale des Archives 
Administratives, Ministre de la défense Région Militaire  de défense MEDITERRANEE 
C.M.D de Lyon. A Clermont – Ferrand le 23/12/1998. 
-Le capitaine DELAGE, chef de l’Annexe, Commandant le Détachement d’EL Hammam/ 
cercle d’Azrou  LE 15 Septembre 1952 
-Le Lieutenant –colonel PantaIacci commandant les goums Marocaines, P.O. Le capitaine 
ANE, chef du 1er bureau des goums Marocains  
  - lieutenant Lucchini. commandant  p.v.t le 39°GOUM marocain à Thar-souk le 27 AOUT 

1952 
-Le commandant du bureau central d’archive administratives militaires certifier exact  Le 18 
DEC 1997   . 
-Le Lieutenant –colonel M.F Benoist commandant le bureau central d’archives 
administratives militaires, instruction n 15500 T/P M/IB du 8 mai 1963   .  

-Le commandant du bureau central d’archive administratives militaires par ordre l’adjudant 
chefD Tommes chef de groupe  
-Le lieutenant colonel David  chef du service central des archives administratives ministre de 
la défense méditerranée c.m de Lyon attestation du service 
-Etat signalétique et des services  délivré a la demande de l Autorité militaire, 39 goums 
marocain 
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لت دماء املرموشيني يف كل جزء اشتد فيه القتال بني قوات احللفاء وأعدائهم بأوربا ومشال فسا
عان هؤالء اجلنود من صعوبة املسالك ومن اجلو البارد خاصة وأم واصلوا السري مشيا . افريقيا

وقد أشادت فرنسا  .متر2400 واكثرمن1200 على األقدام عرب املرتفعات اليت كان علوها بني
بدور اجلنود املغاربة يف مواجهة القوات النازية األملانية والفاشية االيطالية إذ يف هذا السياق قام 
اجلنرال"ديغول" بتوشيح السرية األوىل من الفيلق الثالث للفرسان املغاربة عندما قام بتفقد احلملة 

وشة على أومسة وميداليات .وضمنهم حصل جنود من مرم 1944ماي18 و 17 الفرنسية يف
اعترافا هلم بشجاعتهم كالسيد سعيد أ وميمون الذي حصل على امليدالية الكلونيالية أعراف تونس 

وحصل السيد حممد  أومزيان على وسام ). تونس ايطاليا حرب التحرير أملانيا( وامليدالية التذكارية
من  1946 فرباير18 ريس يومويف با 1944 يوليوز18 الشرف ومت تشريفه ذا الوسام يوم

واعترافا جبميل اجلنود املغاربة استقبل . )292(طرفا حلكومة املؤقتة للجمهورية الفرنساوية باملغرب
وعرب . )293(السلطان حممدين يوسف ووشحه بوسام التحرير1944 يوليوز18 اجلنرال ديغول يف

قة أملانية ما يلي " جيب أن األملان بدورهم عن شجاعة وبسالة اجلنود املغاربة حيث جاء يف وثي
وينبغي أن نشري إىل أن (...) املغربية تستطيع أن متر من حيث متر البغال-ندرك أن القوات الفرنسية

وقد  (...)العدو كان يسري يف منطقة جبلية كان الناس يعتربون اقتحامها مستحيل الشدة وعورا 
وا كل فرص فازوا فيها يف املناطق اليت كانوا قاتل الفرنسيون وخاصة املغاربة قتال الشجعان واستغل

عاش اجلنود املغاربة معاناة حقيقية أمام مواجهة القنابل اليت تأيت من كل صوب واأللغام .))294ا "
املزروعة يف األرض والشهب النارية والقصف بالطريان واألسلحة املتطورة وعانوا من التقتيل 

لكن فرنسا مل  .ة كما فعلوا يف احلرب العاملية األوىلواألسر وانتزعوا االعتراف هلم بالشجاع
متنحهم احلقوق الالزمة إذ يتوصل البعض منهم بتعويضات هزيلة تبقى دون التعويضات اليت حيصل 

. عليها نظرائهم الفرنسيني ومن املشاركني من الزال يراسل فرنسا قصد االستفادة من التعويضات
ىل أي تفاوض مع فرنسا حول مسألة تسوية وضع اجلنود املغاربة كما أن الدولة املغربية مل تسعى إ

  الذين شاركوا يف اخلرب العاملية الثانية.
 

                                                             
  292 - Ordre nationale  de la légion d’honneur  le grand chancelier de la légion d honneur  . 

.316،ص 1997دار نشر املعرفة ، الرباط ، عبد احلق املريين :  اجليش املغريب عرب التاريخ  -   293 

.125،ص ، مرجع سابق عبد احلق املريين :  اجليش املغريب عرب التاريخ  -  294 
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مبجرد ما أعلنت احلرب وضعت احلكومة احلامية يدها على مجيع مرافق البالد وحرمت        
املغرب خالل وعان . الفالحني من مجيع حمصوالم، ومن كلما ينتجونه لتموين جبهات القتال

فترة احلرب من توايل فترات اجلفاف وانتشار اجلوع فقد احتفظت ذاكرة املغاربة بتلك السنوات 
:  الصعبة اليت مسيت"عام البون"أو عام"بوهيوف"ففي هذا الصدد يقول الباحث بومجعة رويان

فيها  "ابتدأ أمر هذه ااعة جبفاف فريد ضرب املغرب على مدى عشرة أشهر يف وقت انتسفت
وتلبية طلبات اجليوش  1944 احتياطات البالد من احلبوب لتجاوز النقص احلاصل يف صابة

. )295(الفرنسية وحلفائها فضربت املسغبة كال أحناء املغرب وانعكست عواقب ذلك على السكان"
وأشار أيضا إىل األثر الواضح ملشاركة املغرب يف اهود احلريب الفرنسي يف نقص احتياطي 

وب الذي اعتاد املغاربة على خزنه حتسبا لفترات احملن واجلفاف بعد ان سامهت سلطات احلب
تغص باحلبوب ، ليجد املغاربة أنفسهم  1943 احلماية يف إفراغ املطامري اليت كانت إىل حدود

أمام البحث عن تغذية بديلة كانت تتكون من بلوط الغابات وفصوص اخلروب و"تلغودة 
  .)296(و"كتارة"

سلطات احلماية متنح تراخيص االنتجاع ملربيي املاشية يف األطلس املتوسط مقابل مبالغ   كانت
حصل السيد حلسن اومحو من ايت بازة وراعيه امحد اوعقى على  1944ابريل  25مالية . ففي 

شاة خالل فصل 600ترخيص باالنتقال إىل منتجعات بوملان وجبل تاجدا مع قطيعهم املكون من 
يتضح من خالل  297موقعة من طرف القائد سعيد ايت جار . 1945و 1944الشتاء لسنة 

الوثيقة أن تأثري اجلفاف على منطقة بوملان باعتبارها منطقة جبلية كان اقل وطأة مما شهدته املناطق 
السهلية و الصحراوية و شبه الصحراوية نظرا لتوفرها على خمزون مائي يساعد على منو الغطاء 

لتساقطات.وتوضح أيضا استغالل سلطات احلماية األهايل من خالل السماح هلم النبايت رغم قلة ا
فرنك على كل رأس من املاشية 2باالنتجاع مقابل املال فيضطر الفالح الفقري إىل دفع فرنك آو 

  كي ال متوت جوعا.
  

                                                             
، دراسات مهداة لألستاذ ابراهيم بوطالب ،وقفات يف تاريخ املغرب  باملغرب ضمن  1945بومجعة رويان : جماعة  - 295

   .243، ص  2001، اآلداب والعلوم االنسانية بالرباطكلية ، منشورات  تنسيق عبد ايد القدوري
248،ص .املرجع نفسه  -  296 

297 - Le chef de la circonscription de Boulemane ,le 25 avril 1944 . 
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 الفاشي نظامنيال من أوربا حترير يف املغرب ساهم والدميوقراطية واحلرية السلم بقيم اميانا          
 ، االستقالل على احلصول أجل من كفاحهم يف يستمروا ان املغاربة على لزاما وكان.  والنازي

 واجلرحى املغاربة القتلى اعداد ارتفاع سوى عنها ينتج  مل الثانية العاملية احلرب يف مسامهتهم ألن
 ضعف مث االسعار وارتفاع الصادرات ارتفاع نتيجة املغريب االقتصاد تضرر وكذا واملعطوبني

 انطالق ونقطة عسكرية قاعدة املغرب من احللفاء قوات جعلت.  ااعة وانتشار الشرائية القدرة
 احلرب يف بالقوة املغاربة فرنسا جتند ان طبيعيا وكان   وااليطالية األملانية القوات هجمات لصد
 وتونس اجلزائر يف املشاركة من املغاربة اجلنود انطلق بالقوة الطبيعية بالدهم خريات انتزعت كما

 وبلجيكا وفرنسا ايطاليا مث صقلية من البدء وكان اوربا اىل انتقلوا مث املتوسط االبيض والبحر
 . بالشجاعة هلم االعتراف وانتزعوا عالية قتالية قدرات عن ابانوا صعبة مناخية ظروف يف وأملانيا
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دوارا متعددة منذ تأسيسها من قبـل املـوىل امساعيـل يف سـنة     أ 298لعبت قلعة سلوان         
ا ستطفو أال إم، 19م بل وحىت 18ا غابت عن األحداث خالل القرن من أرغم على ال،1678

م، وتصـبح حمـط   20حداث الوطنية بل والدولية بشكل كبري خالل مطلع القرن على ساحة األ
سبان من ستغالهلا من قبل القوى املعارضة له كالثائر بومحارة مث اإلاغريب بسبب زعاج للمخزن املإ

فكان هلا حضور قوي يف ظـل هـذه    ،من قبلهم يف توسعام مبنطقة الريف توظيفهابعد ذلك، و
  حداث والتطورات اليت عرفتها املنطقة.األ
  
  

                                                             
م إىل جانب قلعة أخرى بعيون 1678كيلومتر أسست من قبل املوىل امساعيل يف سنة  15عن مدينة الناظور حبوايل  سلوان تبعد - 298

  .سيدي ملوك، من اجل مراقبة حترك قبائل بين يزناسن املوايل لألتراك باجلزائر هؤالء الذين كانت هلم أطماع يف املغرب

 

 م20وان وقلعتها خالل بداية ق ــسل          
                                        

 
 

 نورالدین احمیان

 باحث في تاریخ المغرب
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  أوال: سلوان خالل مرحلة مترد بومحارة.
متيـزت   القرن التاسع عشر دخل املغرب ومعه منطقة الريف مرحلة جديدة واخرأخالل           

ضـافة إىل تـدهور   إجنبية يف املغرب، طماع األىل تزايد األإ، وذلك راجع بالصراعات واألزمات
بعد وفـاة  و ضطرابات عدة يف خمتلف ربوع البالد،اظهور  ذلكقتصادية، فترتب عن اال هوضاعأ

 اليزال صـغري م، وخلفه ابنه املوىل عبد العزيز الذي 1894ول يف سنة السلطان املوىل احلسن األ
ول، وبانه وادعى انه االبن األكرب للموىل احلسن األ 299الزرهوين اجلياليل مر هذا األ ستغلافالسن، 

ن أخاه انغمس يف امللذات وفـتح بـاب   أاخوه عبد العزيز، وأشاع ب  منهو األوىل باخلالفة بدال
فصار ليه "إن يقنع عدد كبري من قبائل املغرب ذه األمور واستماهلا أومتكن  ،.املغرب لألجانب..

جيول يف تلك القبائل ومن بينها احلياينة، غياثة، التسول، الربانض، صنهاجة، اكونايـة، بنـو   
ن وصل إىل قبائل قلعية الواقعة على حدود مليلية اليت حتـت  أيزناسن، امطالسة، وغريها ، إىل 

واستقبلته هذه القبائل حبفاوة وقدموا له العديد من اهلدايا واخليول تعـبريا   ،300اإلسباين"االحتالل 
  ختذ بعد ذلك قلعة سلوان عاصمة له دون أي مقاومة تذكر.اعن دخوهلم حتت سلطته، مث 

هكذا أصبحت العديد من قبائل الريف الشرقي واألوسط حتت نفوذ بومحارة وخرجت عن         
تقبـل   الريف أسباب جعلت قبائل ومن املنطقي أن تكون وراء ذلك عدةنفوذ املوىل عبد العزيز، 

على هذا االمر، خاصة ما يتعلق باحلالة اليت كانت تعيشها املنطقة اجتماعيـا و اقتصـاديا، وقـد    
اجلهة الثانية الشمال املغريب، ويشمل القبائل اليت متتـد  ف العريب اللوه حالة الريف بقوله "وص

على ساحل البحر األبيض من كبدانة شرقا إىل طنجة والعرائش غربا، وقبائل الشمال عمومـا  
 كانت يف هذا العصر، تعاين من قسوة األمراض االجتماعية اليت انبثقت بينها ما ال خيطر بالبال،
بالتلصص والنهب والسرقة واالختطاف والتقاتل وغري ذلك من أنواع الشرور واجلرائم، وهي 

                                                             
، لقب بعدت تسميات منها على زرهونمستقرة بالقرب من موالي إدريس  كانت الزرهوين: هو اجلياليل الزرهوين من قبائل - 299

 سبيل املثال ال احلصر : بومحارة، الروكي ،الفتان، الثائر، الدعي، الغاصب ...
  23ص  ،1982يف كفاح أبطال الشمال، مطبعة ديسربيس، تطوان،  املنهالالعريب اللوه:   - 300
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ستقرار والفقـر  بال شك أن هذه األوضاع املتسمة بعدم اال ،301اليت كانت متفشية يف الشمال"
وهو القيام باجلهـاد   ،وغياب األمن و... إضافة إىل الشعار الذي كان قد رفعه بومحارة يف البداية

التوغل األجنيب يف خمتلف ربوع املغرب ومنها منطقة الريف، هذه العوامل املختلفـة جمتمعـة    ضد
  دفعت هذه القبائل إىل التنصل من بيعة املوىل عبد العزيز، والدخول حتت نفوذ الفتان بومحارة.

لقيت حركة بومحارة دعما من قبل القوى ذات األطماع اإلمربيالية يف املغـرب إلضـعاف         
سلطة املخزن، كما استغلت هذا التمرد من اجل زيادة التسرب يف البالد واالستفادة منه جتاريـا  

العزيزي حىت يتمكن من مواجهة هذا التمرد، إضافة  للجيش بيع األسلحة ضمان وماليا، من خالل
كثر إىل املوارد املالية لتمويل اجليش، مما سيفرض عليها أجعل الدولة يف حاجة تس هذا الثورة نأإىل 

" ضمن األوربيون بتكوين الزرهوين االقتراض من اخلارج. باإلضافة إىل هذا االمر فقد  إىلالتوجه 
لسلطنته بالريف رقعة جديدة من التراب املغريب تسمح هلم بالتحرك يف مجيع اجتاهات املنطقـة  

صـبح  أ.هكذا 302ليه"إعهد الزرهوين قبلة لألجانب الذين حجوا الريفية، لقد اصبح الريف يف 
خاصة اإلسبان والفرنسني يتحركون بكل حرية يف منطقة الريف، واسـتغلت هـاتني   واألوربيون 
السـكك،   :املغرب مثليف وجودمها العسكري وقامتا بإنشاء بعض املشاريع اإلمربياليتني الدولتني 

طلقت يد فرنسـا  أوأن مقررات اجلزيرة اخلضراء كانت قد  الطرق، املوانئ، التلغراف،... خاصة
  وإسبانيا يف املغرب.

ن جيعل املنطقة تعـيش نوعـا مـن    أستمالة عدد كبري من قبائل الريف امتكن بومحارة بعد      
"أصبحت الطريق إىل سلوان (عاصمة الزرهوين) ذ إستقرار مقارنة مع بعض املناطق األخرى، اال

                                                             
 43نفسه، ص  - 301

302-Gabriel Morales : Datos para la historia de Melilla. Tip. El Telegrama del Rif. 
Melilla 1909, pp 388-389  

منشورات املعهد اجلامعي للبحث العلمي،  .1912-1909مزيان أ: إسبانيا والريف والشريف حممد اليشويت رشيد أورده 
  61ص .2011الرباط،
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يف خمتلـف  هذا األمن ر اانتشإمكانية ن نتصور أ، وميكننا 303 كل املغرب"هي الطريق األمنة يف
له لسلوان عاصمة  (بومحارة) املناطق اليت كانت خاضعة للعاصمة سلوان، ويرى البعض بأن اختاذه

، 304ميثل بداية ايار حركته لعدم قدرته على القيام باجلهاد ضد األوربيني( اإلسبان والفرنسـني) 
  هم األسباب اليت جعلت قبائل الريف تلتف حوله.أمن بني قد رفعه يعترب الذي كان شعار اجلهاد و

مـن الـف    ]جـيش الروكـي  [" فقتليف وجدة الزرهويناصطدم اجليش احلكومي جبيش      
  ومخسمائة جندي، وقطع من الرؤوس ما محل على أربعني بغلة وأسري منه مخسمائة أسري.

والرؤوس مع ثالثني فارسا من جيشه إىل عاصـمته الشـرقية :   ن أبا محارة ارسل األسرى إمث 
أصـبحت   هكـذا  ،305سلوان لتعلق تلك الرؤوس يف اجلمرك الذي يف حدود مليلة واملغرب"

، فمنها كانت تنطلق اجليوش يف محالا، كمـا  الزرهوينسلوان خالل هذه املرحلة قاعدة جليوش 
غنائم املعارك اليت كان ل اكذلك خمزن مثلتنستنتج أا محالا العسكرية، كما  أثناءليها تعود إأا 

  ستمرار على اجليش احلكومي الضعيف واملتفكك واملفتقد للكفاءة العسكرية.اينتصر فيها ب

متكن اجليش احلكومي بعد عدة معارك من جتاوز ر ملوية يف اجتاه الريف و بالضبط يف          
خري يطلق نداء اإلغاثة من بومحارة، مما جعل هذا األ اجتاه سلوان، واستطاع التغلب على جيش

لفا من أ، فوفدت عليه بسلوان أعداد كبرية بلغت ثالثني 306القبائل اليت كانت حتت طاعته
  ، فأصبحت سلوان مركز قوات بومحارة وقاعدة النطالقها.307اجلنود

                                                             
  62نفسه، ص  - 303
م.دار املعرفة، الرباط، 1909 إىل 1900: املغرب الشرقي والريف من التآمر إىل اخللويف: بومحارة من اجلهاد حممد الصغري - 304

   35.ص 1993
مزيان. مطبعة املهدية، الطبعة األوىل، تطوان أعن سرية بطل الريف األول سيدي حممد والبيان العريب الورياشي: الكشف  - 305

  61ص. 1976
القبائل اليت كانت حتت طاعة بومحارة هي: متسمان، بين توزين، تفرسيت، بنو اولشيك، بنو سعيد، امطالصة، بنو بوحيي،  - 306
  ستوت، كبدانة، مث امخاس قلعية: بنو سيدال، بنوبويفرور، بنو بوغافر، بنوشيكار، مزوجة. أوالد

  .66ص م. س . الكشف والبيان، - 307
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نقسمها إىل ثـالث   أن كنناطار صراعها مع املخزن الشرعي ميإتتبع ثورة بومحارة يف من خالل    
  مراحل أساسية:

 .حقق خالهلا بومحارة انتصارات عدة 1904-1902بني  املرحلة األوىل: متتد ما -
مرحلة متيزت بتكبد بومحارة للعديد من اهلـزائم   1908-1905املرحلة الثانية: ما بني  -

 .ستعادة توازنه، واختذ سلوان عاصمة لهافحاول فيها 
هم دعائم ثورتـه وهـي   أختلى فيها بومحارة عن  1909-1908املرحلة الثالثة: ما بني  -

والتعاون مع األجانب خاصة اإلسبان، مما جعل قبائـل الريـف    ،املتمثلة يف فكرة اجلهاد
 تنقلب عليه.

هم عوامل انضمام قبائل الريف إىل حركته، أبتخلي بومحارة عن فكرة اجلهاد اليت كانت من      
كسان لإلسبان مما جعل الريفيون ينقلبون أستغالل حديد احق  هبيعوتعاونه مع اإلسبان من خالل 

ن رجال قبيلة بين أم. لكن املثري 1908زام أمام قبيلة بين ورياغل يف شتنرب عليه، خاصة بعد اإل
"يعربوا ر النكور، بعدما هزموا جيش أيب محارة ومل يطاردوه خوفا من مكايد حتاك ورياغل مل 

ك مل يشاركوا يف الزحف على سلوان مقر أيب محارة، مع من زحف من هلم يف اخلفاء، لذل
مزيان أ. ومن هذه القبائل اليت التفت حول الشريف حممد 308القبائل املذكورة مع الشريف"

حملاربة بو محارة جند: متسمان بين توزين، تفرسيت، بين اولشيك، بين سعيد، امطالصة، بين سيدال، 
ن بعض القبائل اليت كانت يف صف بومحارة قد أمزوجة، بين شيكار، بين بوغافر. وميكننا مالحظة 

اليت مل  مت إىل جيش الشريف، الذي وفدت عليه أيضا بعض القبائل األخرىظناانقلبت عليه و
تكن خاضعة للفتان. ويف اجلهة املقابلة جند بعض القبائل األخرى اليت كانت خاضعة لبومحارة قد 

ارب جبانب هذا األخري، وكانت حت تلظلته يلت معه مثل قائد بين بويفرور ومعه فرقة من قبظ
  قلعة سلوان تقع ضمن اال الترايب هلذه لقبيله.

                                                             
  79، ص نفسه - 308
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 ات القبيلة نارأذا رإشعال النار ليال فوق قمم اجلبال، فإائل بواسطة ن يتم مجع القبأكانت العادة و
ا تستصرخها لتقدمي الدعم أخطر يهددها، و بوجودفوق قمم اجلبال يف القبيلة ااورة تعلم آنذاك 

  .309واملساندة ضد هذا اخلطر

مزيان، أصبحت سلوان أبعد اكتمال اجتماع رجال الريف والتفافهم حول الشريف حممد      
مقصد هؤالء الرجال، فبعد ما كانت فيما سبق مركز انطالق اجليوش ملهامجة قبائل الريف 

" أحاطوا بقلعة سلوان غربا هل الريف اللذين أواجليش احلكومي، أصبحت األن مقصدا جليوش 
سخان، اىل بو]تاومية حاليا[ومشاال وجنوبا، وكانت احلروب تدور رحاها بني نواحي تنيمرت

هل الريف فتشتد احلرب بني أخترج غالبا فرق من فرسان أيب محارة فتتلقاها فرق من 
ن اجلانب الشرقي حيط به ر أالقلعة من هذه اجلوانب ثالث إطافة إىل  أحيطت، 310الفريقني"

سيجعلها تعيش نوعا من احلصار. وغري بعيد عن القلعة على بعد حنو ثالث كيلومترات  مما سلوان
ذا كان بيدهم إ" فمزيان يسيطرون على اجلبل أيوجد جبل بوغنجاين، كان رجال الشريف 

سالح جيد تصل قذائفه إىل قلعة سلوان وأخبية اجليش احمليطة ا فيلحقون جبيش أيب محارة 
واح والدواب ... ومن كان فوق ذلك اجلبل يكون مسيطرا على قلعة خسائر فادحة يف األر

. هكذا متكن رجال الريف من حصار جيش 311ليها"إن كان بيده سالح تصل قذائفه إسلوان 
القلعة بواسطة القذائف اليت كانوا يرسلوا انطالقا من قمة  واأيب محارة وشل حركته حىت داخل

  اجلبل املذكور.

ر متكن رجال الريف من هزم جيش بو محارة الذي كـان يقـوده العبـد    بسبب هذا احلصا    
" مل يرى بومحارة بدا من مغادرة قصبة سلوان، ملا ضايقه رجـال  هزائمه  اجلياليل، وبسبب توايل

ن تنتشـر  أتلك القبائل وشدوا عليه اخلناق واحلصار من مجيع اجلهات، حذرا واحتياطا مـن  

                                                             
   79.82 نفسه، صص - 309
    85نفسه، ص  - 310
  86-85نفسه ،ص  - 311
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قع بني قصبة سلوان وتازة، واليت كانت ال تزال خاضعة له، حىت الثورة عليه إىل القبائل اليت ت
بعدما استمرت سـلوان عاصـمة    .312"ال تسطو عليه تلك القبائل فتفتك به وتدوسه باألقدام
ثر إتوجها حنو تازة ف ،اغادرمبعد  1908لبومحارة ومركزا لقيادته انتهت هذه املرحلة يف أواخر 

  على قبائل الريف مرة ثانية.فقدانه األمل يف إعادة السيطرة 

ليهـا  إبعد خروج بومحارة من سلوان ومتكن احملاصرون منها ترددوا أول األمر يف الـدخول        
لغاما داخلها. لكن فيما بعد دخلوا أو وضع أن يكون بومحارة قد حاك هلم مكيدة(فخا) أخوفا من 

ا داخل القلعـة ومساهـا مـوالي    ليها وقاموا بتخريب بعض منشأا، خاصة بناية كان قد بناهإ
  .نتيجة هذا التخريب ن يكونوا قد غريوا بعضا من معاملهاأ، لذا يرجح 313إدريس

  هو عسـكري  اذا كان الدارس لقلعة سلوان خالل مرحلة اجلياليل الزرهوين يركز على ما       
اضطلعت ا، خاصة ما ن مل باقي األدوار األخرى اليت أيوشه، فإننا ال ميكن جل امركز هاباعتبار

متوين اجليش يف معاركه سواء ضـد اجلـيش    ضمان قتصادي واملايل. فمن اجلارتبط باجلانب اال
ن سـلوان  أوبدون شـك   ،314املكوس على األسواق"احلكومي أو ضد القبائل فرض بومحارة "

 تسهيل عملية مجـع ل وكانت مركز مجع هذه الضرائب من خمتلف مناطق "سلطنته"، (العاصمة) 
الضرائب واملعامالت النقدية فكر يف إحداث بنك وعملة خاصة به، وقد منح حق إنشـاء هـذا   

إنشاء هـذا  بم قون يأبنك الفرنسي الفريد ماصيين)، والالبنك لألجانب ( حصل على حق إنشاء 
  315 البنك ودار السكة باجلوار من ديوانة مزوجة.

به قلعة سلوان وهو استقبال الزرهوين للفرنسني ا  قامتربز لنا دور جديد سي 1905منذ        
هـذه الوكالـة يف    أنشئت، وقد 316إلنشاء الوكالة احملمدية مبنطقة الريستينكا  التحضرييف اطار 
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  89الكشف والبيان، م. س، ص  - 313
  70مزيان، م. س. ص أإسبانيا والريف والشريف حممد  - 314
  356مزيان، م. س.  ص أإسبانيا والريف والشريف حممد  - 315
  باجلزيرة والفاصلة بني حبرية مارتشيكا والساحل املتوسطي.هي املنطقة املعروفة حاليا  - 316



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

117 
 

 
 

مركز للذخائر لقوات الزرهوين، لعبت  إىل" باعتبارها مؤسسة جتارية حبته، واليت حتولت البداية 
مبثابة العاصـمة   أصبحتلفائدة سلطنة الزرهوين. كما  مهيةاألنتيجة لذلك دورا اقتصاديا بالغ 

، هكذا شكلت هذه العاصمة االقتصادية نقطة النفتاح سلطنة الروكي علـى  317االقتصادية له"
ا كانت يف اتصال مسـتمر مـع   أنتصور ب أننااخلارج خاصة يف ما يتعلق مبسألة التهريب، كما 

ن لبومحارة  أهدافن أ إالوالقرارات.  األوامرمنها  درالعاصمة السياسية (سلوان)، اليت كانت تص
رسل الباخرة  املسـماة  أالتحقق بفعل تدمري هذه الوكالة من قبل اجليش العزيزي الذي  تستمر يف

م، لكن بعـد  1909شتنرب  28متكنت مدفعيتها من تدمري الوكالة بشكل ائي يف و"التركي"، 
  منها معسكر لقواا.على املنطقة وجتعل  إسبانياذلك ستسيطر 

  ثانيا: سلوان خالل مرحلة مقاومة الشريف حممد أمزيان
مزيان  أمتكن رجال قبائل الريف من استعادة سلوان بعد توحيد صفوفهم بقيادة الشريف حممد     

ن فرحتهم مل تدوم أ، إال 1908ورفيقه يف الكفاح عمر املطالسي، من يد الفتان بومحارة يف سنة 
السيطرة على بعض مناطق الريـف، فوجهـت    تستهدفإسبانيا هي األخرى  تبدأ ماطويال بعد

أنظارها حنو تراب قبيلة قلعية ومعها منطقة سلوان، ويف هذه األثناء كانت قصبة هـذه األخـرية   
لتنظيم املقاومة ضد املشروع  تغلت من قبل حركة املقاومة كمركزاس حيثتلعب دور جد مهم، 

التقدم يف اجتاه قلعية، انطالقا من معسكر الريستينكا ورأس املـاء بسـبب   االستعماري الرامي إىل 
ـ من أجل الومما جعل إسبانيا تتبع  ،لقوة املقاومة 318عجز اإلسبان عن جتاوز أراضي مزوجة ل وص

ول من املخطط باجتماع قوات "خطا حربيا دائري جمزأ إىل معقوفتني: يبدأ اجلزأ األإىل مبتغاها 
سه متجه حنو قصـبة  أفكبدانة وأوالد ستوت، باجلنوب واجلنوب الشرقي، رمركز الريستينكا 

  .319ركمام"أسلوان من جهة اجلنوب الشرقي، مرورا بقرية أربعاء 
تفطنت حركة املقاومة هلذا املشروع االستعماري، مما جعلها تستعد بقصبة سـلوان لـدفاع          

" فرقة من املشاة بلـغ  حشدت بالقصبة جل ذلكأعنها ودفع اخلطر اإلسباين الذي يهددها، ومن 
. ومن القصبة أشرفت على تنظيم مقاومة مشـال قلعيـة مـن حمـرس عـني      1500عددها 

                                                             
  98ص  .أمزيان، م. سإسبانيا والريف والشريف حممد  - 317
).مطبعة ربا نيت، الرباط، 1912-1908، شهيد الوعي الوطين (شهيد الوعي مزيانأحسن الفكيكي: الشريف حممد  - 318
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، وهكذا أصبحت القلعة مركزا لتنظيم املقاومة يف منطقة كبدانة، ومراقبة زحف 321"320برحال
  ركمام.أأربعاء يف اجتاه سلوان انطالقا من معسكر الريستينكا مرورا ب حتالل اإلسباينقوات اإل

ن هـذه األخـرية   أستباقية للمقاومة لوقف القوات اإلسبانية، إال رغم هذا التنظيم واخلطة اإل     
 املتميز الذي ميثل حلقة وصل بني  اوقعهمل امتكنت من التقدم حنو سلوان، ويرجع اهتمام اإلسبان

بين بويفرور من جهة وأوالد ستوت من جهة ثانية، وكذلك الشأن بني سبخة بوعرك وبين بوحيي، 
إضافة إىل عامل حصانة قلعة سلوان ورغبة اإلسبان يف استغالهلا، وهذا ما جعلهم يولون اهتمـام  

ن "ألومت احتالهلـا   .1909شتنرب  27يف   ومتكنوا من السيطرة عليها فعال ا،حتالهلبالغ األمهية إل
الريفني مل يقدروا على طردهم منها رغم احلمالت اجلهادية اليت قاموا ا حتت قيادة الشـرف  

ختـذت قاعـدة يف   ا. ومنذ هذا الوقت أصبحت سلوان خاضعة لإلسـبان، و 322مزيان"أحممد 
ليا) وبين بويفرور... وخاصة جبل توسعام يف اجتاه باقي املناطق األخرى، مثل ثنيمرت (تاومية حا

 حتالل.كسان الذي كان اهلدف األهم لقوات االأ

  صورة تؤرخ الحتالل اإلسبان لقلعة سلوان واختاذها قاعدة هلم 
  1909بعد التغلب على املقاومة الريفية خالل شتنرب 

  

  

  

  

  

  

                                                             
: كيلومترات منها، وهو يوجد بالقرب من املوقع احلايل لكلية الناظور.  4حمرس عني برحال يقع جنوب قصبة سلوان على بعد - 320

  194ص  .س مزيان، م.أالشريف حممد 
  193ص  .مزيان، م. سأالشريف حممد  - 321
  45ص م. س.  ،التآمر إىلبومحارة من اجلهاد  - 322

 



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

119 
 

 
 

كنا قد حتدثنا سابقا  عن أمهية تل بويغنجاين ااور للقلعة، وأن املتحكم فيه سيجعل القلعة        
م، 1908حتت سيطرته، كما كان الشأن عندما حاصرت القبائل بومحارة بسـلوان يف أواخـر   

، 323"تسابق الغزاة إىل السيطرة على تل بويغنجاين" لذلكفتفطنت القوات اإلسبانية هلذا األمر 
 بعد سوى مسافة ثـالث كيلـومترات،  يال  يف قصف القلعة خاصة وأنهااهدون  يستغلهحىت ال 

  تصل إىل غاية القلعة. فكانت القذائف اليت ترسل منه

على استعادة السيطرة على املنـاطق   1912-1910عملت حركة املقاومة يف الفترة ما بني     
زغنغان، ويف الطرف الثاين وجهـت إسـبانيا   أاحمليطة بسلوان، سواء يف اجتاه الناظور أو يف اجتاه 

 20819انطلق اجليش اإلسباين املكون من  1912يناير  17أنظارها اجتاه قبيلة بين بوحيي، ويف 
، 324جندي، من سوق مخيس بين بويفرور وقصبة سلوان ومتكنت من السيطرة على كدية عروات

  اليت كانت إىل غاية هذا اليوم حتت سيطرة قبيلة بين بوحيي.
  ثالثا: سلوان خالل ثورة الريف الثانية

مزيان متكنت إسبانيا من فرض سيطرا على مناطق جديـدة  أبعد استشهاد الشريف حممد        
" ستقوم بإنشاء مطار مبحاذة القصـبة   ،جل تسهيل سيطرا على مناطق الريفأالريف، ومن  من

 nieuport(طائرات من طراز نيوبـور ف.اي. ام   1914احتضن بدءا من منتصف شهر ماي 

V.I.M( "وأصبحت سلوان خالل هذه املرحلة قاعدة خلفيـة  325واليت حولت من مطار تطوان ،
دورها األساسي بعد إنشاء املطار يكمن يف قصف مواقـع ااهـدون   للجيوش اإلسبانية، وكان 

 اداعـد اضعاف قبائل الريف، وكذلك حىت ال ختسـر  إلستعمال الطائرات انطالقا من مطارها إب
يوم السـبت الثالـث   من جنودها يف املواجهات املباشرة مع الريفني. فعلى سبيل املثال مت " ةكبري

                                                             
  200 ص س، مزيان، م.أالشريف حممد   -323
كدية عروات وكانت تعرف باالسم احمللي "تاعرورت ن ينسي" واسم عروات حمول من اللفظ األمازيغي املفرد تاعرورت،  -324

  359س، ص  مزيان، م.أ. الشريف حممد  Monte Arruitواقتبسه اإلسبان وحولوه إىل جبل العروي 
  342س، ص  مزيان، م.أإسبانيا والريف والشريف حممد  -325
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ملية مجعت كل الطـائرات املوجـودة بـادر فرنانـديث     ويف ع ]1921يوليوز [والعشرين 
  ذا إضعاف أبناء الريف.إهكذا حاولت إسبانيا   ،327بقصف ابن طيب" 326مولريو

خصصت إسبانيا ثالث نواب و ثالثـة وأربعـون   وحلماية املطار من أي هجوم حمتمل "        
جنديا انضاف اليهم ثالثون فارسا من فرقة الكانطرا عالوة  على ثالث من الضـباط وهـم:   

، ومارتينيـث  Maroto، املالزم الثاين مـاروطو  Martinez vivancosاملالزم مارتينيث بيبانكوس 
عشية نفس يوم قصب بن طيـب   تعرض املطارفقد . وبالفعل Martinez cañadas "328كانياداس 

م تقـدموا يف  ألحد من القصف اجلوي الذي تتعرض له مواقعهم، كما لهلجوم من قبل الريفني 
يوليوز) و فرضوا سيطرم علـى   26ستعادوا السيطرة على كوروكو (يف ااجتاه الناظور ومليلية و

نقص الزاد واملاء لـدى   غشت مستغلني 2الناظور مرة ثانية،  مث على مطار سلوان بعد ذلك يف 
اجلنود اإلسبان، ومتكنت املقاومة من وضع يدها على ما كان باملطار، وخاصة الطائرات اخلمـس  

ن فقد اإلسـبان  أ، أما القصبة فقد سيطروا عليها يف اليوم املوايل الثالث من غشت بعد هاملوجودة ب
   329جندي. 100كثر من أ

أدت هذه اهلزائم املتتالية لإلسبان موجة من التمردات يف صفوف الشرطة األهلية واملتعـاونني        
ن ولدت لديهم هذه ألدفاع عن وطنهم، بعد يف امع اإلسبان، وحتولوا إىل املشاركة مع ااهدون 

 لديهم شعور الدفاع عن وطنهم ودينهم، تنتصارات الريفية نوع من احلماس يف نفوسهم وقواإل
الفارين من صفوف اجلندية املنتمني للقوات النظامية املنحدرين من اجلهة الشرقية وكان هؤالء "

                                                             
  فرنانديث مولريو: كان هو املهندس املسؤول عن الطائرات مبطار سلوان. - 326
خوان باندو: التاريخ السري حلرب الريف (املغرب.. احللم املزعج)، ترمجة سناء الشعريي. منشورات الزمن، مطبعة النجاح،  - 327

  293. ص 2008الدارالبيضاء، الطبعة األوىل، 

  292نفسه، ص  - 328
  306س، ص  حلرب الريف، م.التاريخ السري  - 329
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نضـمام إىل  جل العودة إىل دواويرهم، بل دف اإلأكانوا كثرا، لكن هروم هذا مل يكن من 
  ، واملقصود هنا باحلركة هو حركة املقاومة.330 حتارب اإلسبان"يتاحلركة ال

تتزايد سواء يف صـفوف الشـرطة   ما فتئت مل تكن سلوان يف منأى عن هذه األحداث اليت       
"بني سرايا اجلنود النظامني املتمركزين يف سلوان، متـردت  األهلية أو يف اجلنود النظامني، فمن 

،وذا 331وفر منها حوايل مائة رجل باخليول والسالح"]1921[يوليوز 24السرية الثالثة يوم 
مرد ستساهم سلوان يف تقوية حركة املقاومة بالرجال وكذلك بالسالح و اخليول، فأصـبحت  الت

ومل يكن هذا التمرد مقتصر على سلك اجلندية فقط، بل انتقل  ،إسبانيا حتارب "برجاهلا" وأسلحتها
حدمها ملحـق باملدرسـة األهليـة    أ"فقيهني حىت إىل صفوف رجال التربية والتعليم، حيث مترد 

  .332"بسلوان

يعيـدون  جدا لدى اإلسبان، مما جعلهم  اكبري اويف اجلهة املقابلة أثارت هذه اهلزائم سخط       
صفوفهم بسرعة ويعملون على استعادة األراضي واملواقع اليت فقدوها، فتم استعادة الناظور  تنظيم

أكتوبر، مث بعـد ذلـك    10من نفس الشهر، وكوروكو يف  23شتنرب ، مث تنيمرت يف  17يف 
لسيطرة على سلوان عمت الفرحة بشكل كبري ا. وبسبب استعادة اإلسبان "1923سلوان  يف 

وفرحـة   ،333ومل تكن مليلية يف منأى عن هذه البهجة اليت عمت الـبالد"  كل أرجاء إسبانيا.
خر على مدى أمهيتها مقارنة مع باقي املواقع األخـرى، بالنسـبة   أستعادة سلوان دليل ااإلسبان ب

  لإلسبان ومشروعهم االستعماري يف مشال املغرب.

ربـع  أوبالعودة إىل الطائرات اليت استحوذ عليها الريفيون مبطار سلوان، واليت كان عددها        
طائرات يف حالة جيدة وطائرة واحدة مل تكن جاهزة لالستعمال، فقد قام الريفيـون بإحراقهـا   
                                                             

ونيا، عبد ايد أماريا روسا ذي مادارياكا: حممد بن عبد الكرمي اخلطايب والكفاح من اجل االستقالل، ترمجة وتقدمي: حممد  - 330
  223. ص 2012عزوزي، عبد احلميد الرايس. منشورات تيفراز، مطبعة النجاح اجلديدة، الطبعة األوىل 

  223املكان نفسه،ص - 331
  222نفسه، ص  -332
  378س. ص  التاريخ السري حلرب الريف، م.  - 333
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حرقوها حىت حيرموا اإلسبان من إعادة استعماهلا مرة أخـرى  أ، و334بسبب بقاءها بدون طيارين
  حلقوا أي ضرر باملطار.  ان كانوا قد إ نعلم ضدهم، وال

يف  ستلجأ إسبانيا إىل أسلوب جديد يف مواجهتها للريفني بسبب عجزها  1923بدءا من         
أمامهم، ويتمثل هذا األسلوب يف اللجوء إىل استعمال الغـازات السـامة   حتقيق انتصارات مهمة 
من حالـة اليـأس الـيت     اإلسبان راج اجلنوديقاف الريفني، وكذلك إلخإللتعويض هذا العجز و

زام يف العديد من الواقع: جبل العروي، الكبداين، الناظور، أنوال، سـلوان،...  أصابتهم بعد اإل
(مثل اتفاقيـة الهـاي    استعمال هذه الغازاتن االتفاقيات واملواثيق الدولية حترم أعلى الرغم من 
مباشـرة  فواليت وقعت عليها إسبانيا)،  1919، ومعاهدة فرساي 1907-1899املوقعة ما بني 

ذ سيتم التفكري يف استعماهلا، إبعد ملحمة أنوال،  1921بعد اهلزائم اليت تلقاها اجليش اإلسباين يف
ن الوزير ايـزا و  خر بني كل مأجرى اتصال تلغرايف  ]1921[يوم الثاين عشر من غشت يف "

مل تستعمل يف حينـها   إن واتفق الطرفان على استعمال الغازات السامة، و335"]املقيم العام[برنكر
  .1923بل إىل غاية 

القصف اجلوي ملواقع [كان املطار الوحيد املعتمد لتلك العمليات  1926" يوليوز وخالل     
سامهت سلوان بواسطة مطارها يف قصف قبائـل الريـف   فقد ، 336يف منطقة سلوان"]ااهدون

  مر بعد مطار مليلية.يف ذلك األاملستعمل من اإلسبان ، بل كان مطارها هو الوحيد 1926خالل 

  رابعا: أمهية سلوان يف املشروع االستعماري اإلسباين

ملوقعا نظرا  احتلت سلوان مكانة جد هامة يف املشروع االستعماري اإلسباين مبنطقة الريف،      
املتميز وسط كنفدرالية  قلعية من ناحية ومن ناحية أخرى قبيلة بين بوحيي وأوالد ستوت، فبادرة 
                                                             

  294نفسه. ص - 334
  319س ،ص ، نقال عن: التاريخ السري حلرب الريف، م.9/442أرشيف مؤسسة انطونيو ماورا: اموعة - 335
النجاح اجلديدة، ماريا روسا دي مادارياغا: مغاربة يف خدمة فرانكو، ترمجة: كرتة الغايل. منشورات الزمن، مطبعة  - 336
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اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

123 
 

 
 

اإلدارة االستعمارية إىل وضع بعض البنيات والتجهيزات األساسية، بإنشاء حمطة للقطار بسـلوان  
  نقطة وصل بني الناظور وجبل العروي. مثلتو 1911بدءا من سنة 

  ة القطار بسلوانصورة حملط

  

جل تدريس أبناء املوظفني اإلسبان باملراكز اليت كان يستقر ا عدد مهم منهم إضافة أومن       
 فإىل حدود سنة املراكز ذه إىل أبناء األعيان، بادرة إسبانيا إىل توفري املؤسسات التعليمية "

إسبانية بأحد عشر منطقة خمتلفة: ، أنشأت احلماية اإلسبانية باملغرب اخلليفي مدارس 1916
العرائش وأصيلة وتطوان والقصر الكبري واحلد بين شكار، وجبل العروي والناظور واملضيق 

خر على األمهية أإنشاء إسبانيا ملدرسة بسلوان دليل و، 337وسلوان وواد مرتني وجامع الطلبة"
 ا من موظفني وعمال اليت احتلتها سلوان لدى اإلسبان، وكذا على حجم اإلسبان القاطنني

  ومتعاونني معهم.

                                                             
.مطبعة الرباط 1956 -1912خالد بويقران: االستعمار اإلسباين باملنطقة اخلليفية: بني اليات التدخل وخمطط اهليمنة  - 337

  124. ص 2015نت،
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ن التوفر على هذه املنشآت سيؤدي إىل ظهور نواة مركز حضري بسلوان، الذي إوبدون شك ف   
، متفوقا يف ذلك على مراكز 1926هم املراكز يف إقليم كرط خالل فترة ما بعد أسيصبح من 

  من خالل اجلدول التايل:كمان، وزايوا، وجبل العروي، كما هو واضح أأخرى مثل قرية 

  1940338حجم الساكنة ببعض املراكز احلضرية خالل سنة 

  املغاربة اليهود  املغاربة املسلمون  اإلسبان  جمموع السكان  املركز احلضري
  457  2367  5978  8826  الناظور

  66  117  773  975  ازغنغان

  3  156  398  557  سلوان

  110  33  222  365  زايوا

  26  148  319  501  جبل العروي

    

املراكز ، فلم يتفوق باقي سلوان مقارنة مع  انسك ارتفاع عدديتضح لنا انطالقا من هذا اجلدول 
مثلوا حوايل  حيثا،  القاطنني عليه سوى الناظور وازغنغان، كما يتضح أيضا حجم اإلسبان

إنشاء مدرسة ذا  على سبانيةإلااإلدارة من جمموع ساكنة سلوان، وهو ما يفسر إقدام  % 71
 املركز. 

  خالصة     
لعبت كان لسلوان وقصبتها إسهام كبري يف تاريخ الريف واملغرب بشكل عام منذ تأسيسها، و     
من مرحلة إىل أخرى حسب ظروف ومميزات كل مرحلة، لكـن يبقـى    متعددة اختلفت اأدوار

بداية القرن العشرين حينما كانت كثر من بني هذه األدوار، خاصة يف أالدور العسكري هو البارز 
عاصمة جلياليل الزرهوين أثناء مترده، وستسمر هذه األمهية بعد ذلك يف فترة مقاومة الشريف حممد 

منحت إسبانيا أمهية بالغة لسلوان يف سياستها  لذلكيضا خالل مرحلة احلماية اإلسبانية، أمزيان وأ

                                                             
338 - Mimoun aziza : la sociedad rifeña frente al protectorado español de 
marruecos[1912-19156] ; Edicions bellaterra ; barcelona ;2003. P207 
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ن هذه القلعة واملنطقة ككـل  أعتها احلصينة، إال ستغالل قلالالتوسعية، ملوقعها اجلغرايف وكذلك 
وهو  ما سيترتب عنه بداية تشكل نواة  ،ستتأثر ذه األحداث، كما أثرت هي األخرى يف جمرياا

  . حضرية مع اية فترة احلماية اإلسبانية
 بـبـلـيـوغـرافـيـا

 -1912التدخل وخمطط اهليمنة  لياتاباملنطقة اخلليفية: بني  اإلسباينبويقران خالد: االستعمار  -
  .2015.مطبعة الرباط نت،1956

باندو خوان: التاريخ السري حلرب الريف (املغرب.. احللم املزعج)، ترمجة سناء الشعريي. منشورات  -
  .2008، األوىلالزمن، مطبعة النجاح، الدارالبيضاء، الطبعة 

م.دار 1909 إىل 1900: املغرب الشرقي والريف من التآمر إىلاخللويف حممد الصغري: بومحارة من اجلهاد  -
  .1993املعرفة، الرباط، 

ذي مادارياكا ماريا روسا: حممد بن عبد الكرمي اخلطايب والكفاح من اجل االستقالل، ترمجة وتقدمي: حممد  -
، عبد ايد عزوزي، عبد احلميد الرايس. منشورات تيفراز، مطبعة النجاح اجلديدة، أونيا

  .2012 األوىلالطبعة 
ذي مادارياغا ماريا روسا: مغاربة يف خدمة فرانكو، ترمجة: كرتة الغايل. منشورات الزمن، مطبعة النجاح  -

  .2006اجلديدة، الدارالبيضاء،
).مطبعة ربا 1912-1908مزيان شهيد الوعي، شهيد الوعي الوطين (أالفكيكي حسن: الشريف حممد  -

  .2008نيت، الرباط، 
  .1982الشمال، مطبعة ديسربيس، تطوان، أبطاليب: املنهال يف كفاح اللوه العر -
مزيان. مطبعة املهدية، الطبعة أسيدي حممد  األولالورياشي العريب: الكشف والبيان عن سرية بطل الريف  -

  .1976، تطوان األوىل
جلامعي للبحث . منشورات املعهد ا1912-1909مزيان أوالريف والشريف حممد  إسبانيااليشويت رشيد:  -

  .2011العلمي، الرباط،
  - Aziza Mimoun : la sociedad rifea frente al protectorado español de marruecos[1912-19156] ; 
Edicions bellaterra ; barcelona ;2003. 
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تبعا ملشروعنا الفكري يف حقل التاريخ الذي يتمحور حول السياسة البحرية للمغرب عرب 
برحاب جامعة حممد اخلامس، متاهيا مع  2003/2006التاريخ، هذا املشروع الذي انطلق منذ سنة 

حماضرات االستاذ عبد االله الدحاين، هذه احملاضرات اليت ألقيت على مسامع طلبة وحدة البحث 
والتكوين؛ املغرب وأوروبا اليت انشأها االستاذ الكبري عبد ايد القدوري. شدتين إليها شدا 

ح أفق عيين منذ الصغر االطلس الكبري، ومل ومحلتين وانا ابن اجلنوب الشرقي للمغرب الذي ناف
تكن يل من صلة باألمواج وهدير البحر وال سابقة عوم فيه. إال ما كان من مشاهد تلفزيونية أو 

 1992عرب أحاديث تروى اليت يسمر ا قومي. وأعلم حتديد أن أول لقاء يل بالبحر إمنا كان سنة 

 التاريخ البحري

 

 

 عمر عمالكي

 باحث في التاریخ المعاصر
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الرباط احمليط وسال . مث حبر الدار البيضاء  كأول خروج يل جهة الساحل وكان ذلك على ساحل
يف نفس العطلة. وملا انتهينا من الدراسة الثانوية ومحلتنا االقدار إىل جامعة ابن زهر باكادير كان 
البحر أفضل أماكن اللعب واالسترواح يل . ومنه حاولت االطالع على بعض الكتابات خاصة ابن 

املوحدية، وجهادمها يف االندلس. صحيح أن البحر ظل خلدون الذي جمد البحرية املرابطية و 
مهمشا ضمن اهتمامات اتمع املغريب، وكانت عالقة املغاربة بالبحر حمدودة حىت يف زمن توفر 
السلطة املركزية على أسطول حريب. وقد أمنت أنه "ال ميكن احلديث عن تطور عالقة املغاربة 

البحري، واخنراطهم يف التطورات اليت حلقت باملنافع اليت بالبحر يف غياب إدماج هؤالء يف اال 
مما جيعل التأريخ للبحر وأنشطته املتسلسلة ضربا من ضروب اقتحام اهول . 339"يوفرها هذا اال

الذي ال يستقيم على خط واضح مسلكه. بل هو خوض يف مواضيع بال مواطن أو بتعبري ابراهيم 
كر يف الصراع ويف التحدي حيث جيب النضال من أجل حركات" إن من يتحدث عن البحر يف

  .340"اخلري والتحدي من اجل النجاح

وإذا ما توسلنا باملعرفة املوسوعية، فإننا جند يف املعجم  الفرنسي تعريف للتاريخ البحري  
على أنه : التاريخ البحري يعين تاريخ كل ما له عالقة بالبحر والبحرية والبحارة، وعادات 

جتاه البحر، والطقوس الغرائبية ، هو تاريخ كل ما يالمس وما له عالقة بالبحر  وقد ظهر الشعوب 
م  وولد يف وسط جذاب من الربابنة والضباب خمتلفي األهواء، 19االهتمام به خالل القرن

واالرتباط بتاريخ السفينة والطرق البحرية، وقد عرف تاريخ البحر ضة جديدة بإشكاليات 
يني وعلماء االجتماع واالنثربوجليا، والعقليات. وتاريخ البحر هو حقل داالقتصا  جديدة ناقشها

. ويبدو أن التطورات املتالحقة يف الفضاء  341واسع للبحث، وهو فرع من فروع التاريخ العام
البحري للمغرب حتمل الكثري من االحداث الوازنة نظر ملوقعه يف خطوط املالحة الدولية وتواجده 

تقدم وحيوي بالنسبة للقارة االفريقية يف عالقتها مع االوربيني .الذين اراد التغلب على على رأس م
املالحة والبحرية املتوسطة، حىت عاكستهم فيه االرادة االسالمية، وميكن احلديث عن هذا التنافس 
على اساس تكوين االمرباطوريات واستعراض القوة، خاصة وان العثمانيني على خالف سابقيهم 

ن املسلمني العرب والرببر الذين كانوا مهتمني بالدرجة االوىل باحلصول على اراضي املسيحيني م
                                                             

، تنسیق رقیة بلمقدم، جامعة البحر في تاریخ المغرب ) في،33-19 ص ص(محمد المھناوي، المغاربة والبحر خالل القرن السادس عشر،339) 
 . 29، ص1999..سنة 7سلسلة الندوات رقم  الحسن الثاني المحمدیة.

  7، ص1998والمغاربة والبحر، طبعة عكاظ.ابراھیم حركات ،  )340
341  ) André burguier ; Dictionnaire des sciences historiques, presses universitaires de France. Paris 1986, 
p438/439. 
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على الشواطئ املقابلة للبحر االبيض املتوسط .ملا اعتمد بين عثمان القضية الدينية كمحرك يغلف 
ول القضايا واالطماع االخرى ورفعوا لواءه. إذ الواجب العثماين كان يتضمن يف املقام اال

استرجاع موانئ الشمال االفريقي احملتلة من طرف اسبانيا كأجزاء من بالد االحالم التقليدية 
ومثلها اجلزر احلامية مثل جربة وكان تشكيل جيش حبري فعال ليضاهي يف البحر النجاح املطرد 

املادية  بالنسبة للمغاربة يشكل البحر ثروة ثقافية باإلضافة إىل موارده .342جليوش الرب العثمانية
فاملغامرات اليت وصفها الرحالة وأغاين الصيادين يف غمار البحر والشعر املستوحى من احلروب 
البحرية ومن حركة االساطيل كلها شهادات تعرب عن دور البحر يف التكوين الثقايف والعلمي 

ع جوانب يغطي التاريخ البحري مجي. 343خيلو من اثر نفسي واخالقي على الفئات املعنية والذي ال
، روابط أوسع من التاريخ االقتصادي والسياسي والثقايف واالجتماعيبالعالقة البشرية مع البحر 

  : منها وتشمل جوانب كثري

 ية؛صناعة البحرال الصيد؛ ية والتجارية؛ والتبادل التجاري؛بالشحن وبناء السفن، سواء احلر
واحلصول على أكرب قدر من "  الساحليةاتمعات حياة  املوانئ واستكشاف وتشيد العمل؛ وقوى

املتبعة من  السياسة البحريةمرامي و 344"انتاجهم و سلوكام وعادام ودينهم وسياستهم ولغتهم
مبا حيقق هلا التفوق أو  ؛قبل القوى االوربية الختراق االفاق وسرب أغوار احلضارات والشعوب

افريقيا والشرق االقصى، ووضعت نصب  مراقبة نوع التقنيات اليت متتلكها شعوب السواحل يف
عينيها احلرب االستباقية والتجسس. دون االستخفاف باألخر. الذي وجب رصد حتركاته ومعرفة 
مجيع مقومات قد تبعثه من جديد، ووظفت سربا من الباحثني الذي راموا "إغناء بلدم االصلية 

وعلى . 345تعرف عليهم إال حد اآلنبقدر من املعرفة احملصل عليها من اولئك الذين مل يتم ال
خالفها لن نبلغ مبلغ التاريخ البحري األوريب ما مل نتصاحل مع املاضي ونبعث فكرة االنطالق 

ال على التاريخ البحري منذ هذا املق ويركز  .346بالبحر والتفوق واستعادة أحقية وسبق االهتمام
فكرة اهتمام اجلانب املغريب بالتاريخ التركيز على دف ، 19إىل  منتصف الفرق  17القرن 

ال سيما تلك اليت  .يف البحث التارخيي امعينيتطوير مهارات اجلوالشؤون البحرية، كما يسعى إىل 

                                                             
   المترجم .مقدمة9ص  الجزائر. دار القصبة للنشر. ترجمة عبد القادر زیادیة. الجزائر في عھد ریاس البحر. ولیم سیبنسر، 342)
  .3،ص1998) ابراھیم حركات . المغاربة والبحر ،مطبعة عكاظ.الرباط 343

344  ) Captain Cooks, Voyages, 1768-1779(later voyages) selected and introduced by Glyndwr Williams. ed 
،Williams  ، London ,folio society,1997 . p 3. 
345  ) Captain Cooks, Voyages, 1768-1779(later voyages)  op cit, p2. 

  مقالة في الكتابة التاریخیة بالمغرب.عمر عمالكي، الكتابة التاریخیة بالمغرب، عبد المجید القدوري نموذجا.  346) 
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؛ املوجودة يف املاضيالوطن  أو ابراز العالقات  واالدوار والوسائل  مصلحة كبري األثر على  هلا 
اليوم، ومدى تنبه املرتفقني البحرية يف األنشطة ثة كثر حداوتشكلت حوهلا بنمطية القابليات األ

تعميق وتوسيع معارفهم والتحقيق يف املشاكل من خالل البحوث بن هتمواملواملدبرين مث الباحثون  
غت لباليت سياسة لألنشطة البحرية وال ملسعى املقاربة بل  أو اليت أجنزت يف اجلامعة املغربية. الفردية
ة اليوم، يف تطوير اخلربات البحريواسهمت صلة متتعت ب يا. أوتارخيط االنضبايف قصوى  درجة 

وقد ينفتح اال أمامنا إذا ولينا وجهتنا حنو احلاضنة التارخيية. إذ يعترب الفكر التارخيي جزء اساسي 
من ثقافة أية أمة حريصة على بناء مستقبلها ضمن قيمها اخلاصة. وال يكون ذلك إال باستحضار 

اضي يف املقاربة اآلنية واملستقبلية وهلا نستحضر قول سارتر عن التاريخ فهو "الفعل جمريات امل
هذا هو العالج اللصيق بالوعي التارخيي ". 347املعتمد يف إعادة خلق املاضي عن طريق احلاضر

الذي يدخل فكرة الزمن يف دراسة املبادئ فيتضح التمايز بني املثل و املثال. واملقومات والوسائل 
عتبارها جمرد عناصر ختدم القضية املركزية لالمة وتوسع مدركاا العقلية واملعرفية  فتنفتح ابواب با

وباملقارنة تظهر الصور. فمن الواضح أن البحار تكتسي أمهية كبرية . 348التقييم الصحيح للماضي
تصادي يف حياة وذهنية االنسان االوريب. وقد استخدمت اوروبا البحر كوسيلة إلقالعها االق

. 349واالجتماعي حيث عملت على منو صناعتها املدنية  والعسكرية املرتبطة مبجال البحر
فالعثمانيون استعملوا القوة ليملكوا الزعامة يف العامل االسالمي وليكسبوا والء وخدمات ضباط 
البحر املسلمني من مجيع اطراف البحر االبيض املتوسط. وإنه من خالل تدخل مادة عقيدة هي 

بينما عد البحر عند  350جلهاد فإن مهمة القرصنة الشريفة يف القدمي قد أصبغ عليها طابع شرعيا
االوريب قضية معرفية واقتصادية مث سياسية وطرح السؤال يف االوساط اوربية عن ما هو البحر  

لكرمية ليخلصوا إىل اجلواب التايل: " البحر هو املصدر االول للكون وللحياة وهو مبثابة احلاضنة ا
 . 351"(السخية) فوق االرض بكل املنافع ما دام االنسان مل يؤثر يف توازن هذا االخري

ودون ان نغفل  -هذه النبذة عن البحرية املغربية قد تسمو إىل معرفة مستقلة لدراسة أكثر اتساعا
نشري بإجياز اىل بعض التحوالت الصعبة اليت عرفها تاريخ  -بعض مظاهر التطور القائمة واملرتقبة

                                                             
347) Jean Paul Sartre, literary and philosophical essays, new York, collier books1962.p206.  

  ، خاتمة األطروحة. 1856-1684عمر عمالكي، میناء طنجة من سنة ) 348
  .5،ص1998عبد المجید القدوري، البحر في المتخیل المغربي، منشورات عكاظ الرباط،  )349

  .11الجزائر في عھد ریاس البحر، نفسھ ، ص  ولیم سیبنسر،350)
351) Michelet (J). la mer qui commença la vie sur le globe en Serait Encore la bienfaisante nourrice si l’homme 
savait seulement Respecter l’ordre qui Règne et s’abstenir de la Troubler. 
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حل متاهة من املغرب البحري، هذا التطور الكبري يف التصورات املغربية واليت جعلت البحر والسوا
املتاهات االجتماعية وسياسية. اخت تتراءى من افق بعيد متجاوزة نظرة حبر الظلمات إىل جمال 
التواصل مع النصارى أعداء الدين. إىل سوق للتزود باملؤن واحلاجيات وطريق احلج السهل. 

كات وفضاء التالقي مث مكان استعراض القوة ورفع التحدي. مث فضاء خبصوصيات حمددة وسلو
جديدة. ولقد شكل البحر منطلق االهلام عند املؤرخ الفرنسي فرناند بروديل وهو أحد العناصر 
اليت غريت بعمق اساس تفكريه كما يقر بذلك "مل امتكن إذن اال يف وقت متأخر من أن أشق 
 طريقي حنو التاريخ اجلديد املنفصل عن التاريخ التقليدي. أظن أن مشهد البحر االبيض املتوسط

كنظرة من الضفة االخرى(اجلزائر) من اخللف قد ساهم إىل حد بعيد يف بلورة تصوري 
وتفتقت االفكار باخلروج عن املألوف إىل ما وراء أوربا. اليت تشهد حوادث وترتبط  352"للتاريخ

مبظاهر غريبة وبطقوس وعادات شكلت حمط تساءل للمؤرخني، هذه السلوكات والتطورات 
اكن حساسة. فامليناء يؤشر على الدينامية الوطنية وتفاعلها مع اال البحري، الطارئة احتضنتها أم

وتعززت هذه احلركية واحليوية عرب الزمان واملكان والذي حيدد بنفسه جمموعة من العالقات 
واخلدمات والوظائف اليت صنفت يف الرتبة الثانية أو الثالثة وأضحت اليوم يف الواجهة كخدمات 

هذه اخلدمات نقلت النشاط اهلامشي الذي قبع فيه اال البحري إىل أرحب االفق  أولية. بل إن
ويبدو أن هذه االمهية مل يكسبها من فراغ بل تأتت . 353وادجمه يف قلب التحوالت الدولية واحمللية

له بعدما اعترف له كل املرتفقني والساسة ا، ملا له من  اجيابيات واستظهر به السالطني يف 
ه والتجار لتنمية االرصدة املالية وانقذت به البلدان من عوائص االزمات. "يعترب البحر من معارك

أهم اسباب التنقل ومن افضلها لالتصال بني الشعوب واحلضارات منه نستخرج ثروات متنوعة 
لكن منافع البحر وأدواره وتدبرياته أخذت يف  .354"دون أن نبذل جهد احلرث أو البذر او الغرس

املتواصل جيال بعد جيل وبرزت عندما شرعت أوربا يف غزو البحار واحمليطات وتسببت هذه  النمو
احلركية والسيطرة على العقليات باال البحري املغاريب واملغريب على وجه اخلصوص. فانربى ثلة 
من الرياس السالطني والفقهاء يف التنظري وسن اوفاق ملواكبة التطورات البحرية وتنظيم 

إذ  حىت أن ابراهيم التاديل قدم نصائح للمغاربة املتوجهني عرب البحر. " إذا سافرت  355احلالسو
                                                             
352)Fernand braudel. Ma formation d’historien. In Ecrits Sur l’histoire II. paris edition. Arthaud.1990.pp 9.19. 

  ، م س، راھنیة العمل.1856-1684عمر عمالكي، میناء طنجة، ما بین )  353
البحث والحادي عشر الھجري.  5نجم الدین  الھنتاتي، البحر وشؤونھ في نظر علماء المالكیة بافریقیة وفي نظر زھادھا إلى منتصف القرن  )354

  .66-48ص ص  .1999،سنة 46ع  البحر والبیئة في الثرات االسالمي والمسیحي،،  العلمي مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة
  ساھمنا بمقال الواجھات البحریة المغربیة ، دور الریاس والرحالة في التعریف بأھمیة ھذه المجاالت، في العدد الثاني من ھذه المجلة. )355
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يف البحر اليوم ال تركب البابور حىت تأخذ من وكيله يف البلد الذي أنت فيه ورقة مكتوب فيها 
بالقلم العجمي امسك وقبض كرائك ومرتلك فيه[...] وقد تسمى تلك الورقة بالعجمي بصربط أو 

 .356"سبل

ينبغي تقييم كل املالحظات اليت تدرس التاريخ البحري استنباطا من األصول وبدايات حماولة 
املأسسة انطالقا من االشباه والنظائر من الغرب والشرق، مبا يتأتى معه تنويع املعرفة وتوسيع دائرته 

دخول املغرب إىل  مؤشر حنو ميادين عدة، رغم أن ظاهرة البحرية العسكرية تطغى عليها باعتبارها
ستقرر مصريه املستقبلي  ؛مل يعهد هلا مثيل فيما قبل وال بعدأو  ظواهر  التاريخ املعاصر عنفا وقهرا،

حيث سيعرف املغرب عهد االحتالل الشامل ألراضيه . بالنكسات واالنكسارات يءاملل
اقتطاع أراضيه  بصفة عامة، فضال عنملعظم ضفافه واالستالب الثقايف واالقتصادي واحلضاري 

الشرقية واجلنوبية، وضمها إىل مستعمرات فرنسا باجلزائر ظلما وعدوانا. وسيؤثر كل ذلك على 
إخل. ...بنيته االجتماعية، وتنظيماته السياسية، واستقراره اجليوـ سياسي، وعالقاته بدول اجلوار

بني ضفيت البحر األبيض املتوسط على مجيع املستويات  ااسعش وأفرز هذا الوضع وبامللموس، فرقا
هذه االحداث والظواهر  إىل الزمن الراهن. عميقاالتقدمية احلضارية. وهو الفرق الذي مازال 

احلتمية ستأيت تباعا يف هذه الدراسة ضمن سياق التاريخ البحري املغريب عرب النبش يف املوروث 
ري ويف مذكرات الرحالة واالستكشافيني أو عرب املقارنة اليت الثقايف الفقهي واتمعي مث العسك

تضع نصب عينيها منوذج البحريات االوربية والصراع حول التجارة وجتارة البشر. هذا االمتداد 
املعريف وتفرعاته اليت ضمت عدة ميادين وختصصات يعسر على اهود املنفرد ألي باحث أن 

ود عدة باحثني خيوضون يف شعبِ البحر حينها فقط ستنهض يستوعبها بدقة؛ بل ملا تتكاثف جه
الثقافة والعلوم البحرية ذه الربوع. فالبحر "منوذج منهجي يف التحليل وخاصة املتصوفة والشيعة 

هذه املقوالت اليت متت  357"والسنة (اخلفي أو احملفوف باملخاطر أو املنطوي على الكنوز والآللئ
ل قليل جعلت املنظومة البحرية ختضع لعنصر التفكري الديين عند املسلمني صياغتها والتوصل إليها قب

ومادة يف املسانيد واالصول الفكرية فهناك " أبواب كثرية يف كتب احلديث املتنوعة حيضر يف 
سياقها كلمة حبر[...] مثل ما ورد يف سنن الترمذي، باب ما جاء يف غزو البحر. وباب غزو املرأة 

                                                             
، وزارة الشؤون الثقافیة. 1997شتنبر  -1417جمادى االولى  21السنة 52ناھل ع ابراھیم التادلي الرباطي، زینة النحر بعلوم البحر، مجلة الم )356

  216) ص236-211الرباط حسان. (ص ص 
  .78-73، ص ص،1999، سنة46.عالبحث العلمي مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة) مھدیة امنوح، البحر في التصور االسالمي،  357
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تطيع املضي قدما يف ذكر مزيد من التفاصيل ولكين أود االن أن أضع امام اس .358"يف البحر
الباحث مجلة من  التصورات و املواقف الغربية  عن البحرية املغربية " املغاربة يديرون ظهورهم 
للبحر ألم يتجهون يف صالم حنو القبلة. خوفهم من البحر ظاهرة ثقافية و بعد ذهين...كان 

ين يتكلفون بكل ما يتعلق بالبحر".  هذه املقوالت استنفرت االستاذ عبد ايد األجانب هم الذ
القدوري لدحضها والبناء املتزن والتأصيل من أجل هدم هذه املواقف فاعتمد "مؤلفات مغربية 
ذات دالالت بني من خالهلا ان املتخيل املغريب يتنوع ويتعدد بتنوع الظرفيات واملراحل وخيتلف 

فاملتتبع لألنشطة البحرية وسياسة املغرب جتاه القوى  359"ارب االشخاص واجلماعاتباختالف جت
االحداث اليت صنعت الكيان  – مبتدأقيقة اعتبار التاريخ البحري البحرية، ال ميكنه سوى االقرار حب

 مع استشراء نشاط القرصنة 360املغريب رغم هيمنت مدن الداخل والطرق الصحراوية كتافياللت
وتغلب قواد السواحل واألسر البحرية الثائرة وهذه سقوط احلكومة املركزية، د بعرة بقوة مباش

من األنباء والتحليالت حول القرصنة  تالطمةوسط األمواج املمجلة مؤشرات أو بواعث التارخيي. 
ذلك النشاط اخلارج على القانون واالقتصادي بامتياز، ختتفي كتعبري عن ، سواحل املغربيةيف ال

واملستقبلية، اضرة يف ابعادها الزمنية الثالثة، املاضية واحلاملتراكمة من احلقائق واألحداث جمموعة 
والتغطيات اإلخبارية، والتحليلية الدبلوماسية  التقاريرالدراسات وتلك قلق لكن ما يبعث على ال

، يف املغربسوق الفداء واالسر االوريب منها، هو اللهاث املستمر خلف الضجة اليت حيملها 
، يتعامل ا مع أحداث االوريب وحىت االمريكيوحاالت االستنفار املصطنعة اليت ما فتئ العامل 

رتب عنها يف انتقال السلطة ، بدًءا باألزمة السياسية، أو الكارثة األمنية، وما تغريببحري املالشأن ال
ن فراغ سياسي وحتكم مفقها وما يرا  -أمحد املنصور وموالي امساعيل–بني السالطني املؤسسون 

كخالفات خضت عنه مآسي إنسانية، الرياس وقواد املناطق البحرية يف جمريات البحرية اليت مت
  .361وقرصنة ةديني سياسية واثنية و

املوضوع الذي حنن بصدده أمشل من الوصف إذ نروم فحصا دقيقا ريات العمليات  
وتفسري تأثري البحر  والذهنية، مث العسكرية، والثقافة التنظيمية،التجارية، والسياسية، واألخالقية، 

إذ ال  .362فيها ويف تاريخ البلد كله. ونريد أن نظهر األساليب التنظيمية تطور احلداثة األوربية
                                                             

  .75نفسھ، ص )  358
  .1998تقدیم كتیب.البحر في المتخیل المغربي، لالستاذ عبد المجید القدوري، مطبعة عكاظ إدریس بن صاري،  )359

  .2001/2002. أطروحة الدكتوراه ،جامعة الحسن الثاني المحمدیة 17/18الغاربة والمجال البحري خالل القرنین  ،) حسن أملي360
  وي مییج، في مجلة المغرب واوربا، قمت بترجمتھ، في انتظار نشره.على سبیل المثال، انظر ، وقائع طنجة، البن دولوق، مخ، قدمھ ل) 361
  .11. أطروحة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلیة االداب اكدال الرباط ، م س، ص 1856-1648عمر عمالكي، میناء طنجة ما بین  )362
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مناص ألي باحث يتغيا تفسري ما كان إال أن يتساءل عن ماذا كان باإلمكان أن يكون عليه 
وهو على حد تعبري ليوبوند رنكه حماولة " وصف ما  مكان التارخيي.وهو ما مسيناه اإل، 363األمر

  364"كان كما كان
وال بد لدارس تاريخ اال البحري من االنتباه إىل تداخل ميادين وحقول معرفية كثرية يف 
جماله، ما بني التاريخ السياسي والديين واحلريب مث الثقايف والذهنيات ناهيك عن التاريخ االجتماعي 

االقتصادي والتقين. مواضيع ذات منطلقات متباينة ومتفاوتة تتحد يف الفضاء الواحد املنقلب و
باستمرار، حيتم استخالص نتائج مبفارقات عجيبة. هذا التغيري املطرد يزيد يف تفرع املعرفة واتساع 

حث والتنقيب ميادين االشتغال على الباحث الواحد مبعاناة، تدفعنا إىل املطالبة باالجتهاد يف الب
لبناء صورة دقيقة ملا حدث وكيف حدث، وليس ختمينا ملا حيدث يف البحرية املغربية، لكوا 
ظاهرة ال تزال تلقي بظالهلا على األمة حىت اليوم. فالباحث يف هذا اال أقرب إىل علماء اآلثار 

  .365الذين يدرسون أطالال دارسة عبثت ا أيدي الزمان
عنصر احلاسم واحلياض الذي تسري عليه باقي الغربية بحرية املالتجارية ال فقد كانت العالقة   

مضربا للمثل يف انتظامها و ضخامة حجمها، االنشطة منذ القدمي مع االندلس واجلنوب االوريب 
تتراوح بني املنافسة والتكامل، االسر الشمالية وبني املخزن ، وكانت العالقة بني إىل فرض احلماية

ندية والشرقية فريقية واحمللية مث االوربية وهداياهم بل حىت بعض البهارات اهلبضائع االيف نقل ال
 .366، والعراق على ضفاف اخلليجصر وبالد احلجاز والشامحىت ممن البلد عموما، 
، فيذكر غريبالتجارة البحرية جزًءا مهما من مصادر الدخل للشعب امل اراستمرعد و
من الثراء، من جتارم بني شرق أفريقيا واهلند من ناحية، وشبه  ربةاغملن، مقدار ما بلغه اواملؤرخ

غاربة اجلزيرة العربية والعراق ومصر من ناحية اخرى، بل وكانت تلك التجارة سببا يف دخول امل
يف طول البالد وعرضها، دون احلاجة للخضوع ألي  اسواقهم وانتشار ،367واستقرارهم مبصر

والبالد العربية  الغربية على التجارة البحرية  ةمج، حىت بدء اهلطويل، على مدى سلطة مباشرة
 .عموما

                                                             
  .11عمر عمالكي، میناء طنجة ، م س ، ص ) 363
  . 11، ص1994تیلین، ماكس فیبر والتاریخ، ترجمة جورج كتورة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان  -كاترین كولیو) 364
  عمر عمالكي، میناء طنجة، مقدمات االطروحة. )365

366) Oman in history By Peter Vine Page 324 الھند والرومان.وانظر ایضا على سبیل االستئناس ما كتب عن التجارة بین   
E. H. Warmington, The Commerce Between the Roman Empire and India, (South Asia Books,1995) p p54, 94 
186. . 

دراسة في تأثیر الجالیة المغربیة من خالل وثائق 1798-1517الرحیم عبد الرحمان عبد الرحیم، المغاربة في مصر، في العھد العثماني عبد)  367
  فما فوق.  63، من الصفحة 1982المحاكم الشرعیة المصریة، المجلة التاریخیة المغربیة، تونس
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الشام وصر يف إقامة مستعمرات هلم بعيدا عن بالدهم، كما يف مبحارة والتجار املغاربة قد جنح ال
ويكونوا بذلك روادا والتوابل وااللبسة، الذهب على أحياء واسواق ن يطروحيث كانوا يس

عوامل الحقًا، ودورهم الرائد يف التجارة مع الواالتراك شاركهم فيها العرب والفرس  للتجارة اليت
يف سبان دقة واالا، وإرسال السفراء املقيمني هناك، هذا وقد كانت هلم جتارة مع البناالخرى

قوى استعر الصراع بني ال واملالحة حىتأوروبا، وقد بقيت موانئ كثرية، امللجأ اآلمن للتجارة 
 .368االوربية

ميكن استحضار هيبة ورهبة البحر من خالل االساطري واخلرافات املتداولة بني الشعوب 
اليت تستمد من املعجزة  رمزية وقداسة أو  حول ااالت املائية أو كوا حمطات لصناعة االسطورة

عجزة كما قد تظهر ااالت البحرية كمحطات م والبطوالت اليت ال تنتهي 369فضاء للكرامات
عند بعض الشعوب والثقافات أو تقدمها النظرة الغيبية معطى حيوي جيسد العظمة الربانية وسعة 

كما محل هذا اال قصصا عدة زاحم فيها اخليايل املشوق املنطقي املؤسس   370رمحته وملكوته
على قواعد عقلية .كالوقوف على املاء واملشي عليه من قبل أولياء كثر أو توقيف اللصوص 
(القراصنة) من قبل قوة ويل مغريب كما أن له عدة أوجه تظهر عنيفة حينا وسلمية أحيانا أخرى 

االقتصادي واالجتماعي والسياسي  371وتلع هذه ااالت دور أساسي يف خلق شبكة من التواصل
عرب العصور . وقد حاولت االشارة يف اهلامش العشرين من عملنا أطروحة ميناء طنجة: إىل أن  

اريخ البحري يعين تاريخ كل ما له عالقة بالبحر والبحرية والبحارة، وعادات الشعوب جتاه الت
م  وولد يف وسط جذاب من 19البحر، والطقوس الغرائبية ، وقد ظهر االهتمام به خالل القرن

الربابنة والضباط مبختلفي األهواء، واالرتباط بتاريخ السفينة والطرق البحرية، وقد عرف تاريخ 
واتمع واألنثروبولوجيا والعقليات.  دبحر ضة جديدة بإشكاليات جديدة من قبيل  االقتصاال

 يتميز بتشعب امليادين والتقنيات.،372وتاريخ البحر هو حقل واسع للبحث

                                                             
368) Helaine  Selin, Encyclopedia of the history of science, technology, and medicine in non-western cultures. 
P.761. 
369 ) Allaoua Amara. The Sea and the Mystic Circles According to the Hagiographic Production of the Western 
Maghreb (XII-XVth Century) about. Revue des Mondes Musulmans Et de la Méditerranée. fevrier.2012.pp 33-
52. 

البحث عمر عمالكي، البحر في ذھنیة فقھاء المغرب، رسالة السلك الثالث، نوقشت في رحابة كلیة االداب والعلوم االنسانیة أكدال الرباط. وحدة  370)
  .2006والتكوین، المغرب وأوربا، یونیو 

371 ) Allaoua Amara. The Sea and the Mystic Circles According to the Hagiographic Production of the Western 
Maghreb (XII-XVth Century) about. Revue des Mondes Musulmans Et de la Méditerranée. fevrier.2012.p 33. 
372 )André burguier ; Dictionnaire des sciences historiques, presses universitaires de France. Paris .1986, 
p438/439. 
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والذي  373لقد استرعى انتباهي يف دراسة التاريخ البحري رغبة جاحمة يف إبراز دور البحر
، ويف حماولة تسليط 374كموطن إلنسان شجاع مستقل ومتحضر  كان وراء العديد من الوقائع

الضوء على ما هو معريف وجتاري وثقايف ودبلوماسي، بغية جماراة التيارات الغربية اليت أبرزت 
واستمدادا من  .375إسهامات حبريتها يف النهضة وقيادة االختراق اخلارجي وجلب املصاحل هلا

أو كتاب مدن  يات، مثل بيري شوين يف"إشبيلية واألطلنيت"مدرسة التاريخ اجلديد واحلول إنتاجات
 378،وإنتاجات الفرنسيني377والشرق األقصى واحمليط اهلادي وأمريكا الالتينية 376قادس وبرشلونة

، واليت مشلت: السفن، والصيادين، والبحارة، مث 379حول العلوم املرتبطة بالظاهرة البحرية عموما
ثون اإلجنليز يف هذا اال وذلك الرتباط معظم إجنازام القرصنة واحلروب، وأما سبق الباح

الوطنية باهلوية البحرية؛ كاملخلدة للنصر يف حرب االرمادا، واملانش واألراضي املنخفضة، والرحلة 
  :لبحريتها على سبيل املثال 380إىل أمريكا والعامل اجلديد، كما أرخت الربتغال

 le Port de Lisbonne, Portugal, Administracao, general do porto de lisbonne1926     
كتب"ميناء نيويورك ، Jean Heffer 381وإذا ما توجهنا ببحثنا حنو امريكا فنجد أن جون هافر 

-le Port de New York et Commerce Extérieur Américain1860والتجارة اخلارجية ألمريكا 

عن منشورات السوربون بفرنسا. وتعد الدراسات األوربية حول 1986الذي صدر سنة"   .1900
املدن الساحلية و"املتربول الدويل" الذي شغلوه سابقا منوذجا حيتدى به، ورمبا يعود هذا االهتمام 

وال خيفى على املشتغلني . 382إىل اختالف مستمدات الشعوب املرجعية وحتكم اجلغرافية يف الفكر

                                                             
  )8-7طنجة،  ( ص ص ) عمر عمالكي ،اطروحة میناء  373

374)  Joaquin Costa, les Hemos extraido.de Jose Luis Gonzalez Hidalgo. Tanger y la diplomacia Espanola. 
Cuadernos. Maonograficos.de l’Asociacion Espaniola d’Africanistos. A.E.A. num2 Madrid1997. PP 61.96. 
375 ) Brocard  M «Les relations fonctionnelles entre le port et la ville», p. 69 in Villes et Ports, Actes du Forum. 
Le Havre: Association Internationale Villes et Ports,1988. p 154. 
376) Tòfol Tobal , EL Terciario portuario Como  Indicator de Innovacion ,Scripta Nova, Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788] Nº 69 (66), 1 de agosto de 2000. 
 377) Hayuth, Y. (Coor.) The dynamics and dimensions of Port-City Interrelationships. Geoforum, nº 20, nº 4. 
London, Pergamon Press 1989. 
378) Pierre Lacour Oliver," Le Port de bordeaux, Histoire d’un Tableau" , le Bihan  bordeaux France, musée des 
beaux art .le festin2007.   Et Voir  aussi ( jacques Léotard) "le port de Marseille. les grand ports français ",Ed, 
dunod1922.  
379)  Voir les ouvrages de , Eugène Pacini et Morel-Fatio,  la Marine. Curmer Editeur ;Paris. 
Voir aussi  -  les impact du Monde Atlantique Sur  « les Anciens  Mondes» Africin et Européen du XVe au 
XIXème siècle. Colloque internationa  .  universite de Nante.le 7-8-9juin2010. 

 - Histoire d’une Navire, ch.vinont .Paris, Hachette.1955. 
380  ) García Pérez, F. Los estudios de impacto económico. El punto de vista de un puerto. Association 
International Villes et Ports. Lisbonne,  1998. 

 Le Port de Newو أطروحةالوالیات المتحدة والمحیط الھادي كتب عن االقتصاد البحري وتأثیره على الوالیات المتحدة األمریكیة ، و 381) 
York et Commerce Extérieur Américain1860-1900.  . 

382) Richard,E. Nisbett .The Geography Of Thought,How Asians And Westerners Think Differently And Why ! 
free press, New York2003.  
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اجلدد الذين  383التارخيي مدى املسؤولية امللقاة على عاتق الباحثني والتقنيني الزمنيني باإلنتاج
تتمحور مهمتهم يف إذكاء جذوة البحث واستعادة الذاكرة الوطنية، والثقافة البحرية بنوع من 
التخصص. وعلى املستوى املغريب استوجب األمر القيام مببادرة لدراسة وإحياء اإلرث البحري 

  . 384ز مكانة املدن املراسي يف تاريخ املغرب الذي اشتغل حوله جمموعة من الباحثنيوإبرا
كأنه نشاط  .السابع عشر إىل منتصف القرن التاسع عشرواخر القرن ا من التاريخ البحري

نا توسيع معارفيف الساحل املغريب. بل يدفعنا إىل داثة البحرية احلتعمق  إلبراز هيهدف برناجم
ما له أو املراسي تاريخ بدرجة أوىل بالصلة  ويربط .لحة املوجودة يف املاضياملوالتحقق يف املشاكل 

ككل، مبا هو سلسلة من التواريخ املتصلة، إذ أن دراسة  تطوير خربات التاريخ البحريبصلة 
ومن  ، يعطينا نظرة عن احملتوى الكلي385الترددات واحلركات التجارية أو دراسة تاريخ اجلمارك

اجل استنباط املزيد فاإلشارات تستوجب إعمال النظر يف احلركية اتمعية بدراسة أنثروبولوجيا 
اتمعات الساحلية، إىل جانب رصد املؤثرات السياسية الداخلية واخلارجية ومعرفة طريقة تدبري 

خلصوصية حمط وقد شكلت هذه ا .386اال واخلربات املغربية يف هذه الفترة من التاريخ احلديث
إهلام وموطن املناقشة والتمحيص للباحثني، حنن ال نستبعد أن تكون تلك التصورات أكثر حدة 

اليت كان قوام وجودها  387املينائية املدينة وغموضا يف التعامل مع أنشطة البحر. وسنبني بصماا يف
ل مدن مترامية على خمر عباب البحر واالستفادة من خريات جذبت فوائده فئات لتشكيل قرى ب

االطراف بعادات وجمتمعها املتميز، وال ميكن حصر أمهية املراسي واألنشطة البحرية املغربية ما مل 
 إليها النظر يتم هذه احملطات اليت 388نستفد من كل الكتابات اليت ستساعدنا على اجلرد والتقييم

وما يتوافق  اتباع مسريته، يبدأ ذكي رجل وكأا طبيعية لتاريخ األمة، خصائص وهي تشكل اآلن
 واملثابرة واحليوية يتصف باحلكمة ألنه ويتصرف وفقها احلكومة، وسلوك السلطة ممارسة مع بدوره

علما أن اخلاصية  .األمة ويف تاريخ حياة يف الفشل أو النجاح وهذه كلها اسباب العكس. أو

                                                             
، محمد جادور، الخطاب التاریخي بین امتدادات الذاكرة وحدود التأویلالمؤرخون " تقنیو الزمن". انظر  ,Henri Marrouسمى ھنري مارو383)  

  . 41-35بنمسیك سیدي عثمان، الدار البیضاء، ص ص ،، جامعة الحسن الثاني2006، س.3ع.مجلة بصمات،
أملي وغیرھم.عبء حسن حمل عبد المجید القدوري وأحمد بوشراب عبد القادر تیمول لیلى مزیان ومحمد حجي رحمھ اهللا وعبد االلھ الدحاني و384) 

من الدراسات. واقتحمھ عدد من االجانب وعلى  تأطیر طلبة في ھذا الجانب مإخراج الموضوع البحري في الدراسات التاریخیة حملوا على عاتقھ
  . رأسھم جان لوي مییج و كواندروا مونطاني و برینو...إلخ

385) Huguet et pierre .Chaunu, Séville et l’atlantique, V1,p94. 
  14عمر عمالكي، میناء طنجة ، ص ) 386
  .22) عمر عمالكي میناء طنجة ، م س، ص 387

388  ) Picard Christophe, « L’inventaire des ports de la navigation au Maghreb d’après les relations des auteurs 
arabes et médiévaux », Comptes-rendus des séances de l’année. Académie des inscriptions et belles-lettres 147-
1, Paris, 2003, p. 227-251 
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االوربيني باملغرب، كمحصلة  املرتبطة بالبحرية املغربية تظل تيمة القرصنة االسرى واملساجني
اشتغل حوهلا النظراء االوربيني عن عالقتنا بالبحر؛ وهو ما سنتطرق إليه يف بيع االسرى والقرصنة، 
إىل جانب البعد الذهين املرتبط بعالقة اولياء الساحل والصوفية بالبحر؛ هذا املقال األول اخلاص 

  االت اخرى.بالتاريخ البحري، يف انتظار توسيع الدراسة يف مق

أن يثري  ، كان البد وااليربينياملغرب راع الديين والعسكري بني يف ظل ظروف الص     
على أرض املغرب إشكالية تفرعت عنها مجلة من األسئلة واالستفهامات. وريسكي الوجود امل

ربتغايل والوجود الاالندلسية، املغريب، مع ظاهرة اهلجرة  دبرمنها: كيف تعامل املحضر نست
؟ وما هو موقفه منها ؟ وكيف فسرها؟ وما هو املوقف الذي تبناه بعض واالسباين يف السواحل 

ططات خم و املذكورين موقفتخاصمني وإذا كان للطرفني امل من هذه الظاهرة؟ الفقهاء والرياس
، إزاء يلهاالوثائق والكتابات التارخيية، فكيف كانت باملقابل، مواقف اال اعبر عنهوقد ت ،ما

ما خلفوه من كتابات تؤشر على وما كرسه و، واليت ادت إىل احتاللهة على املغرب تعلاحلروب املف
  تأثرهم بالقضية البحرية.مدى 

، و كيف غرب يف تلك العصور، ونعين به كُتاب املنانتساءل عن نظرة اآلقابل ويف االجتاه امل
، عندما حطوا ندلسيونجرة كما مارسها االمث اهلبحر واجلهاد والقرصنة والتجارة م اليهافسرو، مف

وما بعدها؟ وكيف حاولوا توظيفها لتحقيق  م،1610 ةن سناملغرب مسواحل رحاهلم، يف مدن و
واليت عب يف صفوف االخر االوريب ، وبثّ الرفئام  ورغبة االفراد والسلطة املركزية مصاحل

  ؟وقت قريب إىل السواحل  مازالت آثاره تؤثر سلبا يف سياسات حكام
فللعمل البحري منطلقات كثرية ميكنها ان تقدم النشاط والسياسة البحرية على أا جزء من 
الكل الغييب املعجز. فكل حركة حبرية مغربية خاصة إذا كان االحبار يف الواجهة احمليطية أو البحر 

ني والنصارى، وبني املتوسط بذيوهلما الكثرية. حمط عناية كبرية يف خضم الصراع بني املسلم
تصرف التجار واملوردين، وبني تبادل املنافع واملصاحل لألطراف اليت اختذت البحر منبع وجودها. 
فالصراع واملخالف الديين شكال طرفان أضفيا على الوقائع البحرية طابعا اورثاها نشاطا قرصانيا 

أو أا مل . 389نسانية ومعرفيةوانتقاما دمويا. كأن البحرية يف املغرب مل يكن هلا من مسامهة إ

                                                             
لبحریة بما یخالف التوجھ الحربي.انظر القسم الثالث"فصل الحیاة الثقافیة على السفن" في عملنا ، میناء طنجة. م ھتم المغاربة بتدوین العلوم ا) ا389
  س.
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ترتبط بأبعاد أكثر مشولية من التخطيط للحروب واملثاغرة. وسنخصص هذا العمل للتصورات 
  الفقهية وجلانب من القرصنة وفداء االسرى بني املغرب واالوربيني.

عندنا حنن املسلمون اهتمام خاص بشؤون البحر يتوافق مع معتقداتنا الروحية ويستمد منها 
ته االولية من سريهم واعمال  تظهرهم يف صورة عجائبية تعلق مبا هو مرتبط باملعتقد املسري ماد

بل إن للبحر رجاله وسادته من العامة واخلاصة اليت حتفل كتب املناقب . 390للعقل اجلمعي للمغاربة
خيتلط  م ، وكمحطة ثراء فكري. وتعد مصدرا حافال بالتصورات واملواقف البحرية  املغربية اليت

فيها املنطق باملتخيل واالسطوري، من أفعال وحوادث تغطي جانبا كبريا من املصادر الفقهية وسري 
وميكن على سبيل الفحص أن تقدم أوىل القراءات يف هذا النوع من  391املتصوفة وكرامام

ئل اليت م املصادر للكتابة عن البحر والبحرية املغربية على العموم. وكلما ارتكز البحث يف املسا
اتمع تكون اإلحاطة أوسع وامشل وهو ما يدعونا إىل استحضار كتب النوازل اليت محلت أجوبة 

  .  392عن تساؤالت عديدة

فعملية التأريخ للبحرية ال ميكن فصلها عن التفكري النخبوي الذي تقوده وتؤسس له ثالث  
للمسائل االقتصادية واالخالقية ويفصل فئات أساسية : وهي العلماء والفقهاء كمشرع ديين يقعد 

وفئة احلكام /السالطني كرأس حكومة تنفيذية للعمليات واملراقب الوحيد . 393بني املتنازعني
هذه . 395مث فئة الرياس والبحارة ومن لف لفهم من أمناء وأطقم البحرية، 394للثغور وأنشطتها

للسياسة البحرية عرب تاريخ املغرب كله.  الثالثية اليت ال ميكن اخلروج عنها يف التدوين واالستقصاء
ورمبا نوضح االمور ببعض النماذج، فما عرب عنه أبو عبد اهللا حممد بن القاسم التميمي 

ومنها . 396يف كتابه املستفاد يف مناقب العباد يف مدينة فاس وما إليها من البالد) 603/1207(الفاسي
والذي تناول قدسية م) 1229ه/627(ت397ديلكتاب التشوف إىل رجال التصوف، البن الزيات التا

                                                             
390)Picard Christophe, « Récits merveilleux et réalité d’une navigation en Océan Atlantique chez les auteurs 
musulmans », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 
Orléans, 1994p. 75-87. 

  .1959) وطبع سنة 369/979م) افریقیا للحدیث عن ابو اسحاق الجبنیني المتوفى( ت11ھـ/ 5ابو القاسم العبیدي( القرن )  391
  2006الثالث، في جامعة محمد الخامس كلیة االداب أكدال،خصصت لھذا النوع من المصادر بحثا ، في رسالة السلك  )392

طبعة تونس  124-123) ابن ابي فراس ابو القاسم بن خالف، كتاب اكریة السفن والنزاع بین أھلھا. مصطفى انور ،  دفاتر تونس، عدد  393
   یة فقھاء المغرب. م س.وقد اعتمدت على ھذه القواعد النوازلیة في تطعیم بحثنا في البحر في ذھن .52-5، .ص ص1983

  انظر ، ابن السماك العاملي ، رونق التبحیر في السیاسة ، مخطوط المكتبة الوطنیة، الرباط.  ) 394
  عمر عمالكي ، رسالة السلك الثالث، البحر في ذھنیة فقھاء المغرب، م س. انظر ) 395
انظر  محمد الشریف، التمیمي ابو  ھتمت بالمادة البحریة للتمكین لالولیاء.م) من اوائل الكتب التي ا11ه/5قد نعتبر، كتاب ابو القاسم العبیدي(ق) 396

  تطوان.2002عبد اهللا محمد الفاسي، المستفاد في مناقب العباد في مدینة فاس وما یلیھا من البالد، نشر كلیة االداب  والعلوم االنسانیة 
  . الرباط كلیة االداب والعلوم االنسانیة.1984ابن الزیات التادلي .التشوف إلى رجال التصوف واخبار ابي العباس السبتي، تحقیق احمد توفیق  )397
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كما أشار ابو القاسم العبيدي الذي عاش . 398ورمزية اولياء الساحل ما بني سبتة واالندلس وماسة
م) وكتابه طبع سنة 979هـ 369م يف كرامات شيخه أبو اسحاق اجلبنيين(ت 11ه و 5خالل القرن 

م) يف 13ه/7احلق امساعيل الباديسي(توينضاف إىل هذا النوع من الكتابات ما خطه عبد  1959
كتابه، املقصد الشريف واملرتع األليف يف التعريف بعلماء الريف الذي تناول احلياة البحرية وحياة 
البحارة يف شواطئ الريف املغريب من سبتة إىل تلمسان  اليت اقيمت فيها عدة رباطات. وإىل هذا 

ين يف التعريف باالشياخ االربعة املتأخرين. الذي اجليش العرمرم من املناقب نضيف ، روضة النسر
حيمل كرامات أربعة اولياء من أولياء الساحل وهم: "حممد بن عمر اهلواري احلسن ابرقان ابراهيم 

اليت حتمل بعدا حبريا  خاصة كتابه الديوان  الذي  399التازي وامحد الغماري"  وسرية ابن مرزوق
م) دعامة اليقني يف زعامة املتقني  اليت 1235ه 633شكل جزءا من كتاب ايب  العباس العزيف (ت 

حوت كثري من املناقب أليب يعزى وابن النقسيس حممد سعيد بن عثمان الصنهاجي االزموري(ت 
البرار ورحبة االخيار " واخذ هذا الفقيه يف تفصيل م)، "كرت االسرار ولواقح وسلفة ا1392-ه795

السري يف البحر اخلاصة باملازوين يف احدى مسرياته  البحرية ملا توقفت سفينته على املاء واصل قطع 
حيث قال أن البحر هو مناطق منها الطوق االزرق الذي يتقامسه   400البحر مشيا على االرجل

. ويلح على ضرورة مرافقة السفن 401يف اشارة إىل احمليط  املسلمون والنصارى  مث البحر املسلم
مبجموعة من رجال القلم لتدوين املعارف، ومن هو ملم مبعارف وعلوم البحر. وقد اورد فيه عدة 

وهو ما اورده ابن  402م1177ه/572 كرامات حبرية لألولياء ، كما يتحدث عن كرامات ايب يعزى
غراره كتب  عن ابن سبعني كأول رجل من االولياء الذين قنفذة يف ترمجة للشيخ ابو مدين  وعلى 

وقد حدا   403اسسوا للقلع البحرية ملا بىن اول زاوية حبرية يف سبتة لتسهيل التواصل مع االندلس
هذا البناء الذي يكاد يغطي كل املراسي املغربية منذ العصر الوسيط إىل احلايل إىل تعميم املالحظة 

ربيني الذين تسالوا عن دورها أو حياولون استكناه اسرارها  ومنهم من من قبل بعض الدارسني االو
أو حاول اجياد العالقة بني بناء الزوايا أو االضرحة على أبواب املراسي واملنشئات  مساها مدن الرب

ومن املؤرخني املغاربة من استحضر وقوف اولياء الساحل كظاهرة منطية باال .  404البحرية
                                                             

  التشوف إلى رجال التصوف،م س ...)  398
  م).1371ھـ 781كتاب ابن مرزوق الھبطي (ت )  399
  . 108ص 2006ر ورحبة االخیار طبع، لیون،ولواقح وسلفة االبرا) ابن النقسیس كنز االسرار  400
  .380.381ابن النقسیس الصنھاجي. كنز االسرار .م س، ص ص،) 401

  .35ص.2002ابن قنفذة، ابو العباس احمد القسنطیني. أنس الفقیر وعز الحقیر، طبعة ساحل النجاح.القاھرة دار المقطم  )402

  .106 وایضا ص 69ص ، 1993. االلیف،م س، المقصد الشریف والمنزع عبد الحق البادیسي ) 403
404  ) Kerrou (s.d. M.) «Saints et pouvoir au Moyen Âge du Maghreb, entre le refus et la tentation»,Perspectives 
historiques et socio-anthropologiques en Méditerranée occidentale, Paris,1998, p. 239-247. 
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من عد البحرية املغربية تتلخص يف ممارسة اجلهاد البحري واالعمال  ومنهم 405املتوسطي
  .407أو ربطها باالعمال اللصوصية املثرية للجدل يف املغرب وخارجه 406التجارية

هذا العمل املرتبط بالتاريخ البحري تناوله مؤرخون كثر من وجهات نظر خمتلفة بوثقتها 
والرحالت احلجية أو  408 من أنشطة: كالقرصنةاملركزية هي البحر والبحرية وما تقدم عليه 

االفتداء واعتبار حميطها مبثابة أسواق لبيع البشر وظهور شركات أو وكاالت هلذا الغرض 
بل إن نشاط البحر شكل  . 410أو ما ميكن أن نسميه اقتصاد الفداء االستخالص .409التجاري

اليت 1609ا عن احلرمان والفقدان ولوعة الفراق لكثري من االسر االندلسية املغربية  منذ سنة عوض
امتهنت حرفة القرصنة واسر االيبرييني انتقاما من الطرد من منازها يف االندلس وبرزت كثري من 

ن بالساحل املغريب  وحاولت يف مجيع خرجاا البحرية احلصول على اكرب عدد ممكن م 411االسر
وواصلت هذه اجلوالت البحرية ليس فقط يف السواحل املغربية بل حىت يف السواحل  412االسرى
ويف جل االعمال القرصنية اليت اقدم عليها املوريسكيون مل تستثىن اجلنسيات  . 413االسبانية

  414 1674 االوربية من االسر وهو ما وقع للسفينة الفرنسية سنة
                                                                                                                                                                                              

 - Valerian Dominique, Bougie, port maghrébin, 1067-1510, Rome, Ecole française de Rome, 2006, p 795. 
-  Ephrat Daphna, 2002, « In Quest an Ideal Type of Saint : Some Observations on the First Generation of 

Maroccan  Awliyâ’ Allâh in Kitâb al-tashawwuf », Studia Islamica , Paris1994, p. 67-84. 
- Faure Adolphe, 1957, « Le tashawwuf et l’école ascétique marocaine des XIe –XIIe –XIIIesiècles de l’ère 
chrétienne », Mélanges Louis Massignon, Damas, Institut français de Damas, II, p. 119-131. 
  - « Frugalité soufie et banquets de zaouyas : l’éclairage des sources hagiographiques », Médiévales 33, 
Vincennes, 1997, pp. 69-79. 

  .1998محمد حجي ، أولیاء الساحل ، مطبعة عكاظ )  405
406  ) M’barek Zaki, Le Maroc Et Méditerranée, Etudes d’ehistoire.pub ;université Mohammed V 
(IURS)Rabat2003. 

 leالذي ركز على اللصوصیة أو انشطة القرصنة المغربیة في اعمالھ التاریخیة  (Aznar Vallejo, 1995, p. 61-74)من الباحث لكل)  407
Maghreb al-Aq â à la fin du Moyen âge (Valérian, 2006,pp,421-501).  أو انتاجات  

 (Picard, 1997.pp, 357-360).    
408  ) Michel Fontenay, « Le Maghreb barbaresque et l’esclavage méditerranéen aux xvie et xviie siècles », 
Cahiers de Tunisie, t. XLIV, no 157-158, 3e trimestre 1991, p. 7-43 ; Jean-Claude Laborie, « Les ordres 
rédempteurs et l’instrumentalisation du récit de captivité : l’exemple des trinitaires, entre 1630 et 
1650 », dans François Moureau (dir.), Captifs en Méditerranée(xvi e-xviii e siècles) : Histoires, récits et 
légendes, Paris, PUPS, 2008, p. 93-94. 
409) Jean Mathiex,« Trafic et prix de l’homme en Méditerranée aux xviie et xviiie siècles », Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 9, n° 2, 1954, p. 157-164. 
410) Wolfgang Kaiser, « L’économie de la rançon en Méditerranée occidentale (xvie-xviie siècle) », Hypothèses, 
2006/1, p. 359-368.  

  .30،ص2002النقسیس، حكام تطوان، مطبعة الخلیج العربي، ) ابن عزوز حكیم ، اوالد  411
412) Les  Sources inédites de l’Histoire du Maroc (SIHM), Paris, Paul Geuthner, 1953, 1re série, Portugal, 
t. IV, p. 269 ; Bernard Vincent, « Procédures et réseaux de rachat des captifs dans l’Espagne des XVIe 
XVIIe siècles », dans Wolfgang Kaiser (dir.), Le commerce des captifs. Les intermédiaires dans l’échange 
et le rachat des prisonniers en Méditerranée, xv e-xviii e siècle, Rome, École française de Rome, 2008, 
p. 123. 
413   ) Leila Maziane, Salé et ses corsaires (1666-1727), un port de course marocain du du xvii e siècle, 
Caen, PUC, 2007, p. 224. 
414) SIHM, op. cit., 2e série, France, t. I, p. 451-457. 
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وميكن احلديث عن االرتباط الوثيقة بني القراصنة وجتار البشر يف السواحل البحرية املغربية 
حىت اشتهرت بعض االسر واحلكام كأكرب املستفيدين من هذه  االنشطة برمتها، وخلقت  415

دون االهتمام مبا   416ة املغاربية واالوربية مث االطلنتية شبكات من التواصل مع السواحل املتوسطي
هو اخالقي أو ديين إذ أن ما يهم القرصان هو املال الذي يأيت برفقه  وصول املفديني يف املدن 

   417واالسواق املنصوبة هلذه العمليات
وحفظ امللكيات من   418وفوق كل التوقعات فالبحر استوجب كثريا من املراقبة واالمن  

الضياع. والسرقة مما سيولد نشوء شركات التأمني والتعويض.وطرق توصيل االموال وحفظها عرب 
بريد متنقل يسهم يف منو الظاهرة البنكية. إضافة إىل الوسائل املالية . والتفتيش القرصين الذي سيتم 

من احلظوة النظر إليه كمهمة اجتماعية وخمزنية على قدم املساواة، وحتظى بعض العائالت بكثري 
واملكانة االجتماعية  املرفوقة  باملبادرة واحملصلة السياسية فهي القادرة على حتديد االسعار واالفراد 
ذو االولوية يف الفداء وعلى سبيل املثال يورد ابن عزوز حكيم أن القراصنة طالبوا عن ابن  حاكم 

يزوس ووصل سعر ب32000مبالغ يف عمليات الفداء وقيمته حيث أن   1640سبتة سنة 
وكذلك يصنفون بني فئات االسرى ما بني النبيل  419 ريو فضي 14072القبطان إىل 

  .  من العامة 420والوضيع
 -بشمال افريقيا -وقد نتج عن معارك القراصنة امتزاج االسلوب العثماين مع املغريب الساذج

باإلضافة  ية و املهارات اليدوية.واالورويب. سواء فيما يتعلق باألمناط االجتماعية أو اهلندسة املعمار
 يف. 421إىل الفوائد اليت كان جيلبها القرصان لإليالة كل ذلك أدى إىل وجود مستوى عال للمعيشة

مدن السواحل واملراسي. وقادت هذه االنشطة ولوج املغرب مواطن احلداثة والتغيري املتدفق يف 
شىت النواحي. واشتغل مبا جيري يف هذه املناطق  االمناء والسالطني والبحارة والتجار .مث املتصوفة 

اهلجرة احكام الغصب ووالزهاد ومحل كثري من العلماء والفقهاء انفسهم باحلديث عن مسائل و
كتصوير يفصل تفاصيل احلياة االندلسية  422قبل سنوات من صدور قرار الطرد االخري، والتهجري

                                                             
415) Leila Maziane, Salé et ses corsaires…, op. cit., p. 227.art. cit., p. 133 

 . 57.58محمد بن عزوز حكیم ، اوالد النقسیس، م س، ص ص ،  )416
417  ) SIHM, op. cit., 1re série, France, t. III, p. 561. p. 670. 
418) Louis-Augustin Boiteux, La fortune de la mer, le besoin de sécurité et les débuts de l’assurance ,op 
cit. 

  بیزیتا ربع تساوي كانت إسبانیة نقد قطعة)  419
 .60-59محمد بن عزوز حكیم ، اوالد النقسیس، م س، صص  )420

  .15ولیم سبینسر، الجزائر في عھد ریاس البحر،  مقدمة المؤلف، ص  421)
 .میالدیة فتوى إلى المورسكیین 1504-11-18ھجریة الموافق لـ  910رجب  6فتوى في .مفتي وھران رحمھ اهللا  ،أحمد بن بوجمعة المغراوي )422

  .وقد عثر علیھا االستاذ محمد عبداهللا عنان خالل بحوثھ في مكتبة الفاتیكان
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ومعاناة املسلمني بني يدي القشتاليني واالرغونيني وما واهلا من حروب االسترداد وحماكم التفتيش 
هلم يف بالد السيئة الذكر. واليت دفعت بالعديد من فقهاء املغرب إىل اصدار الفتاوى حول أحوا

. 423النصارى واملغرب. وكانت مصدرا للمعرفة التارخيية وحمور الكتابة التارخيية للموريسكيني
تبعها حتول اجلاليات بني دول املغارب مرفوقة بالنشاط السياسي هلذه اجلنسيات يف السواحل 

ئذ من أهم من املهاجرين، مجاعات وأفراد، هذه املوجات، كانت حيناملغربية وشكل هذه الفئات 
غرب ر، مبا ترتب عنها من انعكاسات وتداعيات، ليس على صعيد املبحظواهر وحوادث ال

 واالنشطة التجارية ات،ددرتقاطبة. فقد كانت هذه ال يطر احملبحفحسب، وإمنا على صعيد ال
 ، وهزمية املغرب يفختراق القراصنة  وجتارة البشر ومتعاقبة، منها: ا هلا وحوادث أخرى مواكبة

أمام  )1844ه/1260( حرب إيسليمواجهة االوربيني يف السواحل واملدن احملتلة فانضافت إليها هزمية 
لكون النشاط يف مواجهة اإلسبان،  م)1860ـ  1859ه/1276( القوات الفرنسية، وحرب تطوان

ثغوره اسباب مركزية البحر يف صياغة التواريخ املفصلية للمغرب . بينما اخذت  البحري من بني
  ومراسيه  تتشكل على ايقاعات سريعة اجربا على التكييف  املستمر.

  خامتة:
إن اهم خالصة ميكن اخلروج ا هي اعتبار تنظيم احلياة املرفئية واالنشطة البحرية عامة، 
رغم ما يتخللها من فوارق مصطلحية جمرد صورة واحدة متعددة موضوعيا هليكل ومادة قارة 

ل املعىن العام امسا ووصفا جتاه احملطات البحرية ومردوديتها االنتاجية كمعطى تدور حلقاا حو
لبحرية املغربية، سياسي واقتصادي واجتماعي. انتج سلسلة من االحداث صارت تارخيا للبحر. فا

ستعرف والدة تنظيم النشاط البحري يف إطارات مرهونة بالتواصل املربر جتاريا وعسكريا، 
د ثقافية وحضارية يف جمال متناقض من حيث الطقوس، والديانات، وأساليب ومحوالت ذات أبعا

العيش والعقلية املتحكمة، عالوة على القصور التقين وتراجع رحبية املغامرات البحرية وسطوة 
السلطة االنشطة واملردود عوض املمتهن والتأثري على اإلغتناء من عائداته أو استقاللية قراراته، وما 

ر من عوامل جديدة طارئة وحتميات دولية حولت املغرب إىل مفعول به، فكانت شهده البح
موانئ البحر املتوسط واحمليط األطلنيت بإيبرييا واملغرب مفاتيح الرحالت االستكشافية والتجارية حنو 
مناطق أبعد، مبحاداا مضيق جبل طارق الذي يعد بوابة الباحثني عن االغتناء والتموين من 

                                                             
  منع وحصار. وصدرت عدة فتاوى . ضیة المسلمین المسمون الیوم بالبلدیین، یتحدث عن التجار االندلسیون بفاس. وما لحقھم من) ق423
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العملة الذهبية فجعلوا من البحر جمال املغامرة وملك للجميع مما فتح شهية املغامرين،  احلبوب و
  .424والصيادين، والتجار
 الكبري البحر سواعد جتارة على األحيان بعض البحرية املباشرة والرائعة يف ولقد أنشئت

اال الضيق، وما إليها يف  أن تصل ميكن مما الستفادا من احلركية الشاملة يف مسارات أكرب
أريد من  .حاكم معني وفاة بعد املثابرة اليت تضمن العمليات إال بعد بطء األخرية احلالة يف الصعوبة

خالل العمل كتابة منوذج ومناقشة تصرف املغريب يف زمن الطفرة البحرية العاملية املعاصرة له، وما 
جاء تنظيم النشاط لذلك .425اتمعكان موقفه من املستجدات البحرية التقنية واالقتصادية و

م، مع ما صاحبها 17البحري املغريب كمحصلة تراكم عدة أوفاق دولية، وقعها املخزن منذ القرن
م، فولد نشاط حبري حمكوم ا، (كأوىل 19من تشريعات خاصة يف النصف الثاين من القرن 

انتهت جمتمعة إىل تقعيد انفتاح خطوات االهتمام األوريب باملغرب) وكل االتفاقيات والتشريعات، 
إلرادة املخزن احملضة بل  426املراسي املغربية، يف إطار الوصاية األجنبية وبشكل غري قابل للتراجع

  اثرت فيها تشريعات واقتراحات االوربية.
مث اتى زمان مل يبق من كل ذلك اد، سوى احلديث عن أنشطة غري قانونية، يقوم ا      

وا خبربام وشجاعتهم الذاتية أو بتواطؤ مع سلطات يادوا أمساك سابقون، اعترضصحبارة ورياس و
الستخالص االرزاق او الدفع بدوهلم إىل تقدمي اهلدايا أو االستجابة لسفن األجنبية املراسي ا

أو دودا عن محى الوطن مصدر رزقهم، ملتطلبات املغاربة الذي اعترب بعضهم هذه املمارسات 
من  بههنبعد ان أعملت تلك السفن صيدا جائرا، وعبثًا يف البيئة البحرية عرب ما توحراسة خرياته 

لكثري من املرتزقة االجانب الذين عزموا على يف املياه اإلقليمية، دون أن أستبعد وجودا خريات 
استشراء حالة الفلتان األمين كان سببا يف  حثيثعرقلة سفن بلدام االصلية أو خصومهم بشكل 

ندرك أا يف اية األمر ، 427البحر االبيض املتوسط واحمليط االطلنيتاملمرات البحرية األهم يف  يف
من القوى ، بل االستهتار به التطاول عليه باسم حماربة القرصنة بالكوارث على شعب أصبحت داع

 .ؤمتراتعدة مالغربية يف 

                                                             
  . 371-370عمر عمالكي ، میناء طنجة، م س، خاتمة وتوجھات العمل، ص ص )424
  .22عمر عمالكي، میناء طنجة. م س ، ) 425
  .371-370توجھات عملنا في، میناء طنجة ، م س ،ص ص  ) 426

427 Barendse (R. J.) The Arabian Seas, The Indian Ocean World of the Seventeenth Century pg.30. 
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مؤرخي عامل البحر  على عاتق ، مهمة ثقيلة ملقاةمغربإن رد االعتبار للتاريخ البحري لل
مساع العامل أئت اليت ملقب واملراحل والفترات البحرية ، خاصة أن تغطيات كل تلك احلاملغاربة

، قد غيوما تأىب االنقشاع بالنسبة لألخراألفق  مبآسي االعتقال البحري واجلشع القرصين سد
لتربير غري ادي أمام وجود أو تدفع لالنطواء وراء ا أصبحت مدعاة للسأم والشعور باملرارة

  .مدرسة حبرية يف حقل التاريخ باجلامعات املغربية وما راكمته من احباث
ومهما حاولت االحاطة باملوضوع البحري عرب التاريخ ستظل هذه جمرد دراسة استقصائية 

التزال  تقوميية تسرب أغوار الظاهرة بكل جتلياا ومقوماا االساس، وقد نتجاوز مضاعفاا اليت
تتحكم يف فكر ووقائع االمة اليوم. ومع ذلك ستظل صفحات من التاريخ البحري يلفها الغموض 

وامام الباحث عدة  428أو مل  بني الكمائن واخلزانات العلمية اخلاصة، كما يقول بروديل
 :ات للبحث والتوثيق خاصة يف ما يتعلق بخيار

 اقتصاديات النقل البحري الدويل 
  20القرن  يف بداية البحري الدويلالتاريخ 
 القانون البحري العام رصد جذور التشريعات و  
 مناهج البحث يف السياسة البحرية  
 الدفاع واألمن طرق، مشاكل وقضايا يف السياسة البحرية  
 البحرية ات اجلمركيةدراسات حالة السياس  

  :ثنياه  ، فضال عن ما ذُكر يفقال يمكن إجياز أهداف امل
البحري للمغرب من خالل مقاربته مقاربة تارخيية عرب االحاطة املسامهة يف دراسة التاريخ ـ 

ومراسي الساحل املغريب من اية التاريخ الوسيط إىل بداية  االجتماعي ملدنباملؤشرات االقتصادية و
ة شرحينشاط قائم بذاته وسط واليت شكلت  املعاصر بتتبع تداعيات القرصنة واسواق النخاسة 

ام همن السماسرة واالسر والدبلوماسية ورجال الدين والضباط على اختالف ماجتماعية م
. هذا اجلانب من الدراسة، اساليبها وبحري نضاف إىل الشرائح األخرى، املكونة للمجتمع الت

الذي  مل يدرس بعناية، وافتحاص، ونقد واملنسي، البحر نعده جانبا أساسيا من جوانب تاريخ 

                                                             
  .15، م س، ص 1856-1684) انظر مقدمة عملنا، میناء طنجة،428

 ]Elle contient quelques-unes des plus belles pages d’histoire maritime Jamais écrite[  
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ح االجتماعية، على املستوى احمللي ائاآلن، رغم اآلثار املُختلفة األبعاد، اليت خلفتها هذه الشر حىت
  .والوطين

الغربية ومواقفها من البحرية املغربية  ومواجهة االستوغرافية تفنيد األطروحة مناقشة و ـ 
أول مغربية مستوحاة من املوروث البحري والدبلوماسي والنوازيل حيث م، يهافمباالستعمارية 

بناء على معطيات ووثائق املرحلة املدروسة. وهي اء املغرب امهية لكل ما له عالقة بالبحر ، هفقب
تؤثر يف فكر بعض الباحثني  بثها ولفثها سارية املفعول واليت مازالت رغم مرور زمن على فاهيم امل

  خرى.بصورة أو بأ

. وهو الفكر تدبري  املراسي والقالع البحريةاملغرب، يف اسة بـ تبيان بعض أنساق الفكر الس
تقنية ، ويف كيفية التعامل مع املستجدات التسرييف الاألوربية الذي كان يستلهم التجربة 

  .والعسكرية

؛ حيث بدا لنا بحرية، حول القضايا ال(الفقهاء والسالطني والرياس)ة ياملغربالنخبة  ـ تبيان رؤى 
، كربىالواملرامي أكثر ما يفرقها، وأا متضامنة وموحدة يف التوجهات  فئاتأن ما جيمع هذه ال

    تحواذ على املغامن واالنفراد بالتسريسوأن ما يفرقها هو اال

يف املادة املصدرية وفق توجهات العمل  واحتراما لرغبة الة وجتدر اإلشارة، إىل أننا تصرفنا 
ن النص املقال مال ميس جوهر العلمية وجتنيبا هلا من االطالة حىت ال يقع السأم للقارئ الكرمي مبا 

وارجأنا احلديث عن التاريخ البحري االقتصادي والتقين. ودراسة املوانئ األصلي شكال ومضمونا. 
  االت اخرى. واملراسي. إىل مق

ملزيد نبش يف  ،ؤرخنينقاشا جديا بني امل قال فضول الباحثني اجلدد، ويقودأن يثري هذا املأملنا و
 نيماضالساحة العلمية والفكرية مبيفضي إىل إغناء  التراث ويضع خريطة طريق واضحة املعامل. مبا

ويشحذ العقل اجلمعي وصقله عرب  صحح هفواته،تو تعني على تصويب املاضي الفكري ،جديدة
 . حوض البحر االبيض املتوسط يف بلورة أفكار تقرب بني دول اسهامات تكون قاطرة 
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خضع املغرب بداية القرن العشرين للحماية االسبانية والفرنسية بعد جهود مضنية وضغوط 
عسكرية واقتصادية وسياسية فرضتها الدول األوربية على املغرب منذ هزميته املذلة يف معركة 

وحرب مليللية   1860/ 1859مرورا حبرب تطوان   1844غشت من عام  14ايسلي يوم 
، ناهيك عن جمموعة من  1906،ومؤمتر اجلزيرة اخلضراء  1880،ومؤمتر مدريد   1894

اليت عملت على احلد من السيادة املغربية ،وهيبة  430،التسوياتوواالتفاقيات  429املعاهدات
مارس  30السلطة احلاكمة ،وأدخلت املغرب يف دوامة الدول الدائنة لدول األوربية .لتأيت حمطة 

نعش يف مقاومة املد االمربيايل األوريب اجلارف، برغم من اجلهود الكبرية  اليت دقت أخر م1912

                                                             
االجنليزية  اليت نصت بنودها على حرية التجارة واملساواة بني املغاربة واالجنليز يف حق االجتار والسكىن والبيع واالشراء يف مجيع -نقصد هنا أساسا املعاهدة التجارية املغربية   429

  )الفصل اآلول.1886 -  1856ا العظمى يف القرن التاسع عشر (املراسي املغريب واسقاط الكنطرادات ، ملزيد من التفصيل انظر خالد بن الصغري املغرب وبريطاني
بني   1904، ،واالتفاق الودي  1902جمموعة من التسويات واالتفاقيات أبرمتها فرنسا مع الدول االوربية من أجل انفرادها باملغرب ،انطالقا من االتفاق مع ايطاليا سنة   430

  . 1911نة فرنسا واجنلترا، واالتفاق االملاين الفرنسي س

لمحات عن مسار الحركة الوطنية في 
 المنطقة الخليفية

 

 

 ولید موحن
 التاریخباحث في 
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غري أن اخلرق اتسع على الراتق  1908/1912اليت قام السلطان عبد احلفيظ خالل فترة حكمه 
  حسب تعبريه يف كتابه املعنون "داء العطب قدمي".

الغرب املتقدم، خاصة بعد مل يكن مغرب القرن التاسع عشر مهيئا آلي صدام عسكري مع قوى 
أن انكشف أمر ضعفه الكبري يف واقعة ايسلي ضد الفرنسيني ،يف أول صدام له مع أوروبا منذ 
معركة وادي املخازن.وقد فتح ازام اجليش املغريب يف الواقعة املذكورة باب األطماع األوربية يف 

ها باملغرب إىل جتاذب دراماتيكي ودفع بالقوى الغربية املتصارعة حول مصاحل البلد على مصراعيه،
طويل سينتهي بإاك البلد وما استتبع ذلك من إعالن احلماية الفرنسية االسبانية عليه . بعدما أخد 

،فأصبحت 431أهله فيهاألوربيني  يتحكمون تدرجييا يف املسار التارخيي للمغرب أكثر مما يتحكم 
  ا عن مواقع نفوذ يف املغرباألمم الغربية كربيطانيا وفرنسا واسبانيا تبحث هل

بواسطة املبادالت التجارية ومعاهدات الصلح اليت ضمنت احلماية هلذه املبادالت وملصاحل التجار 
 عموما بسواحل البالد ومراسيها.

ومل يزد الطني بله يف مطلع الفرن العشرين سوي تلك القروض اليت منحتها فرنسا للمغرب، واليت  
رض نظام احلماية على املغرب.ناهيك عن تلك الثورات اليت أشعلها الثائر كانت البداية األوىل لف

.وخري من يصف حالت املغرب املترهلة والسائرة  1909و 1902بومحارة يف شرق املغرب ما بني 
يف طريق فقدان السيادة الوطنية هو حممد بن اآلعرج السليماين يف خمطوطه "زبدة التاريخ وزهرة 

  432راب العمران وهالك الرجال ونفاذ األموال وارتباك األحوال"الشماريخ " بقوله"خ
  : ظروف خضوع مشال املغرب للحماية االسبانية

ان تبلور املصاحل االسبانية يف املغرب بصورة واضحة تزامن مع ظروف فقدان اسبانيا آلخر 
الكثري من القطاعات االقتصادية املرتبطة  .إذ بسبب ذلك اضطربت 1898مستعمراا يف سنة 

  بالتجارة مع املستعمرات وافتقدت الدولة الكثري من املوارد
اليت كانت حتقق بواسطتها توازنا ماليا،فدخل االستعمار واالمربيالية االسبانية مرحلة حرجة جدا 

  433تعمارية.بسبب التنافس الشديد بني الدول االستعمارية حول ما تبقى على املائدة االس
 : وقد كان موقف اسبانيا متميزا من عدة جوانب ونواحي جنملها

                                                             
 .11،ص2011،مطبعة ليتوغراف،طنجة،  1بيدرو أنطونيو دي االركون،يوميات شاهد على حرب تطوان ،ترمجة حممد عبد السالم املرابط،منشورات ليتغراف،ط  431
 503نفسه ،ص  432
 99،ص  2007لدار البيضاء،،اجلزء اآلول، دار افريقيا الشرق،ا1956-1931عبد الرحيم برادة،اسبانيا واملنطقة الشمالية املغربية  433
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ال ميكن اعتبار اسبانيا بالدولة االمربيالية ذلك أا كانت تعيش على إيقاع مشاكل داخلية -
،وصعوبات اقتصادية، وغليان اجتماعي. وهو ما يفسر الثورات واالنقالبات اليت كانت تعيش 

  االسبانية وتغريها املستمر من امللكية إىل اجلمهورية.على إيقاعها الدولة 
عدم امتالكها نفس مقومات ومؤهالت الدول االستعمارية لفرض نفسها حىت تتمكن من حتقيق  -

   434املكاسب االستعمارية اليت قد حتققها األطراف األخرى.
ة من نظرياا كانت أقل الدول املنافسة على املغرب قوة وتنظيما وزاد عسكريا ودبلوماسي-

االجنليزية أو الفرنسية .وهو ما يفسره االتفاق الودي اليت أعطى السبانيا مشال املغرب لسبب 
  أساسي هو قربه من مضيق جبل طارق بوابة املستعمرات االجنليزية كما أسلفنا الذكر.

عملت على استغالل الفرص من أجل االنقضاض على املغرب دون رؤية مستقبلية وال خطط  -
،وفرنسا اليت  435حمكمة ،عكس اجنلترا اليت جت املسار الدبلوماسي بقيادة جون دراموند هاي

 أشهرت ورقة اإلصالحات وعملت على التغلغل يف املغرب من اجلهة الشرقية.
وقد كانت اسبانيا اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تعاين من متزق سياسي وايار 

جتماعي وثقايف ،حىت أضحى بالدهم خارج التحوالت اليت كانت تعرفها أوربا اقتصادي وتراجع ا
والساحة الدولية آنذاك.فقد كانت اسبانيا مع اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مثقلة 
ومتعبة  تقلصت إمرباطوريتها وضعف حاهلا وأمامها التاريخ جيري والعامل حوهلا يتقدم وال بد هلا 

.لذلك وجهت أنظارها للمغرب باعتباره بلدا  436يرة الركب إن أرادت العيش والبقاءمن مسا
  جارا،وجمموعة من جزره ومدنه حتت سيطرا،وتدعي أن هلا تاريخ مشتركا جيمعها باملغاربة.

فرنسي -م بعد االتفاق اجنليزي 1912وقد خضعت املنطقة الشمالية الحتالل االسباين اجلامث سنة  
م بأن تكون املنطقة الشمالية من نصيب الدولة االسبانية كما نص  1904الودي سنة يف االتفاق 

على ذلك البند الثامن من هذا االتفاق. وذلك لدواع جيواستراتيجية أملتها املصاحل االجنليزية 
بسبب قرب املنطقة الشمالية ملضيق جبل طارق بوابة املستعمرات االجنليزية  ، وهذا ما يفسر أيضا 

  مدينة طنجة الدويل يف فترة االستعمار األوريب غلى املغرب. وضع

                                                             
 99نفسه الصفحة  434
 1886-1845نصف قرن  ينحدر من ارستقراطية السكوتلندية،لعب دورا طالئعيا يف تاريخ مغرب القرن التاسع عشر،بكونه ممثل بريطانيا باملغرب خالل فترة تربو عن 435

   58-50،الصفحات .للمزيد من التفصيل أنظر ،خالد بن الصغري،املغرب وبريطانيا العظمى 
  . 88،ص 2011يونيو -1432،رجب 90-89) اشكاالت أولية ،جملة املناهل ،العدد 1950-1850على بولربح،اخلطاب االستعماري االسباين حول مشال املغرب (  436
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للمرة الثانية بعد االحتالل  1913وقد اخترقت اجليوش االسبانية مدينة تطوان املتوسطية يف سنة
  . 1859/1860األول إبان حرب تطوان 

ائل الشمالية  وقد جبها االستعمار االسباين مبقاومة ضارية وقوية من طرف الساكنة احمللية والقب
بقيادة كل من شريف حممد أمزيان واألمري حممد بن عبد الكرمي اخلطايب الذي أذاق األسبان 

م ويف احلرب الريفية اليت استنفرت القوتني االسبانيا  1921ويالت اهلزمية يف معركة أنوال سنة
ألف جندي وأنه  325والفرنسية يف حتالف من أجل إسكات بنادق الريفني وتبني األرقام استنفار 

جينراال بقيادة املاريشال بيتان،  60سربا على رأسها  44فرقة عسكرية و  32كان على خط النار
كما أن هذا اجليش يعد مدرسة يف اجلندية ،هذا ،وقد دعمته أربعة أمخاس من السكان املغاربة 

أن سكان  ألف جندي اسباين .مع العلم 360ألف جندي إضايف .إضافة إىل  400الذي قدموا 
  437نسمة فقط . 750000منطقة الريف اجلغرايف كانوا يقدرون يومذاك حبوايل 

وان جنح االستعمار يف إسكات صوت البنادق املغربية حبلول بدايات الثالثينيات ،فقد ظهر على 
الساحة السياسية شباب متنور طامح للحرية ،كله أمل يف حصول املغرب على استقالله بوسائل 

ريق التعليم والدراسة وإرسال البعثات العلمية إىل الدول األوربية واملشرق العريب سلمية وعن ط
.خاصة من املنطقة اخلليفية اليت عملت على إرسال ثلة من أبنائها إيل القاهرة ونابلس لدراسة 
،وهؤالء من سيصبحون عمدة النضال الوطين يف املنطقة الشمالية (بن عبود ، احلمامي ،الطوريس 

وجدت يف السلفية إيديولوجية مناسبة هلا ،إذ هي عقيدة إصالحية دينية تدعو إىل العودة إىل  )اليت
اإلسالم األصلي،أي إسالم "السلف الصاحل". وتفسر السلفية تقهقر العامل اإلسالمي بالعامل 

  .438الديين،معتربة أن النهضة متر عرب تصفية املعتقدات مما علق ا من بدع واحنرافات 
د نضال احلركة الوطنية يف املنطقة الشمالية شخصيات مهمة وفذة قدمت الغايل والنفيس يف وقد قا

سبيل استقالل املنطقة واملغرب بشكل عام ،من أبرزهم وأكثرهم تأثريا نذكر أب احلركة الوطنية 
وعبد اخلالق الطوريس ، حممد داود ،حممد طنانة  وغريهم الكثري من رعيل  439عبد السالم بنونة 

ملقاومني واملناضلني يف هذه املنطقة سواء بأفكارهم أو ببنادقهم. وقد كان رواد احلركة الوطنية ا
                                                             

 التاريخ ،منشورات املعهد امللكي للثقافة االمازيغية،الرباط على االدريسي،يف مقاومة ثقافة النسيان حممد بن عبد الكرمي اخلطايب منوذجا،ضمن ندوة "املقاومة املغربية عرب 437
  . 203،ص2005،

  . 587تاريخ املغرب حتيني وتركيب ،مرجع سابق،ص 438
احلركة الوطنية يف بداياا ، وا تعلم القرآن الكرمي يف الكتاب،ومبادئ  العلوم اللغوية والشرعية يف الزوايا واجلامع الكبري،وقاد نضال  1988ولد بتطوان يف أبريل من عام  439

م .للمزيد  1935دينة رندة االسبانية يف عام ، وأنشأ املدرسة األهلية  ،كما أرسل جمموعة من البعثات العلمية إىل املنطقة املشرقية ،لقب بأب احلركة الوطنية ،ووافته املنية يف م
  د السالم بنونة حترير حممد ابن عزوز جكيم .مادة عب 1493من التفاصيل انظر معلمة املغرب اجلزء اخلامس الصفحة 
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باملنطقة اخلليفية على صلة وثيقة باملنطقة املشرقية وذلك من خالل االطالع على الصحف املشرقية 
نة اليت كانت ، أو من خالل تلك الصالت املتي 1936اليت كان جيلبها الربيد االجنليزي إىل غاية 

جتمع الوطنيني بزعيم العروبة واإلسالم وأمري البيان شكيب أرسالن قائد القومية العربية ، واملوجه 
واحملرك خلطوات ونضال الوطنيني باملنطقة الشمالية ،وهو ما يتضح بصفة جلية يف تلك املرسالت 

ة الوطنيني ملواجهة بني عبد السالم بنونة وشكيب أرسالن واليت نصت يف جمملها على  تعبئ
م إبان صدور الظهري  1930االستعمار ،أو من خالل زيارة ارسالن إىل حاضرة تطوان يف عام 

الرببري .وقد خص مؤرخ املنطقة الشمالية الرحل حممد ابن عزوز حكيم كتاب خاص هلذه الزيارة 
أهدافها ، نتائجها، حتت عنوان "وثائق سرية حول زيارة األمري شكيب أرسالن للمغرب أسباا ، 

 صفحة". 120م عدد الصفحات  1980مطابع الشويخ _ تطوان
وقد كانت اسبانيا تعيش على إيقاع أوضاع داخلية جد متردية كان من أهم مساا سقوط نظام 

، وقيام اجلمهورية الثانية االسبانية بقيادة ألكاال زامورا 1931ألفنصو الثالث عشر يف أبريل من عام 
ALCALA ZAMOURA   وما رافق هذا التحول السياسي االسباين يف حتسني أوضاع مشال املغرب

، حيت من املعروف على األنظمة االشتراكية دعم ومساندة كل الشعوب التواقة للحرية .كما إن 
االجتاه العام يف املنطقة اخلليفية كان مييل إىل التيارات االشتراكية االسبانية وهذا ما يتضح بصفة 

يف مساندة أهل تطوان للمسرية اليت قام ا االشتراكيون االسبان باملدينة غداة إعالن قيام  جلية
.وقد كانت أوضاع املنطقة اخلليفية شديدة  1931أبريل من سنة  14النظام اجلمهوري يوم 

ق االرتباط مبا يقع يف الدواليب الداخلية االسبانية .حيت كانت تشكل املنطقة وقودا وقاعدة انطال
لكل اخلطط والتيارات الطاحمة للحكم يف مدريد .وهذا ما يتضح يف احلرب األهلية اليت اشتعلت يف 

 م .لتعلن اية النظام اجلمهوري . 1936اسبانيا يف عام 
 Franciscoم بقيادة اجلنرال  فرنسيسكوا فرنكوا   1936وقد شكلت احلرب األهلية االسبانية  

Franco حلركة الوطنية يف املنطقة اخلليفية من أجل استغالل األوضاع  فرصة مواتية للرواد ا
وإخراج األحزاب السياسية م وتقدمي جمموعة من  العرائض اإلصالحية مشتغلني دئة األوضاع  
من طرف السلطات االسبانية من أجل جلب املغاربة إىل صف فرانكو ملواجهة اجلمهوريني ، 

ف من املغاربة  يف صفوف االنقالبني، كما تشري لذلك الباحثة حيت تشري الكتابات اىل جتنيد اآلال
يف كتاا املعنون"مغاربة يف خدمة  María Rosa de Madariagaاالسبانية ماريا روسا ذي ماذرياغا 
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فرانكوا" والدكتور مصطفى املرون يف أطروحته املعنونة "اجليش املغريب يف احلرب األهلية االسبانية 
1936-1939 ." 

وقد وجها نقذ الذع للرواد احلركة الوطنية يف املنطقة الشمالية اليت عملت هي أآلخري على جتنيد 
املغاربة يف صفوف جيش فرانكو.حيت اعتربت تلك االنتقادات دماء املغاربة اليت أهدرت بغزارة 

الوطنية من  يف اسبانيا ومعانام الطويلة هناك هي الثمن الذي مت دفعه مقابل ما متتعت به احلركة
.ومهما يكن يف   440) 9193-1936(حريات وامتيازات خالل الفترة اليت استغرقتها احلرب 

اآلمر فأن املغاربة لعبوا أدوار طالئعية يف احلرب األهلية االسبانية ،وكانوا يف مقدمة الفيالق 
مه يف تطوان ، ومقي FARNCOالعسكرية،خاصة بعد الوعود املعسولة اليت قدمها اجلنرال فرانكوا  

  .Juan Luis Beigbederخوان  لويس بيكبدر  
وقد كان املغاربة دائما مها رماد احلرب ،وهذا ما يتضح بصفة جلية يف مشاركتهم يف احلروب 
العاملية إىل جانب الدولة الفرنسية،ويف احلرب األهلية االسبانية ، وغريها من الرتاعات الدولية يف 

 ا يرزح حتت نري االستعماريني االسباين والفرنسي.الفترة اليت كان املغرب فيه
 يف املنطقة اخلليفية: التجربة احلزبية يف املنطقة اخلليفية ودورها يف النضال السياسي1-

عن حزبني طبعا املنطقة  إن احلديث عن التجربة احلزبية يف املنطقة اخلليفية يقودنا للحديث أساسا
.حزب اإلصالح الوطين بقيادة الشخصية امليكيافلية عبد اخلالق الطور يس، وكانت قيادة احلزب 
مؤلفة من أعضاء"كتلة العمل الوطين"وكانت مبادئه تقوم على األحكام اإلسالمية واللغة 

قد اندمج حزب العربية،ومبدأ احلزب الوحيد،واستشارات القاعدة يف احتاد كل القرارات.و
. وحزب الوحدة املغريب حتت 441اإلصالح الوطين يف حزب االستقالل يف فجر عهد االستقالل

رئاسة حممد املكي الناصري الذي قدما من املنطقة السلطانية هربا من السلطات الفرنسية. بعد 
ماهريي أحداث بوفكران املعروفة. وأسس بإيعاز من اسبانيا من أجل إحداث نوع من التوازن  اجل

بني احلزبني ،وان ال يستويل حزب الطوريس على القاعدة الشعبية .وان كانت الصراعات 
واحلزازات هي اليت طبعت العالقة بني احلزبني  حيت إن حزب اإلصالح الوطين مل يستسغ فكرة 

                                                             
440 مالحظات عامة،ندوة "تطوان يف عهد احلماية"،منشورات الس البلدي ملدينة : بوهادي بوبكر،احلركة الوطنية بشمال املغرب واحلرب اآلهلية االسبانية 

  . 46م،ص 1992تطوان،تطوان،
  . 117، ص 2011،منشورات الزمن،مطبع النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء،1956-1894عبد احلق املريين،حمطات يف تاريخ املغرب املعاصر  441
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حزب موازي ومنافس له يف  املنطقة.و يف اية الثالثينيات اندلعت مواجهات واشتباكات دامية 
  بني الطرفني من أجل االنفراد بالقاعدة اجلماهريية يف املنطقة الشمالية .

ويف فترة األربعينيات  ستسري إدارة احلماية االسبانية يف سياسة تكوين وإخراج وإنشاء أحزاب  
  جنينية متجد السياسة واألجندة االسبانية.وتقف يف صفها.وتنفذ خططها .

،والعوامل اإلقليمية،واألحداث الداخلية ،بدأت تظهر معامل معادلة ونتيجة مجلة من املعطيات الدولية
جديدة لذا الوطنيني يف مشال كما يف اجلنوب .هي معادلة "االستقالل" بدل املطالبة باإلصالحات 
كمعادلة تقليدية سار على جها الوطنيني منذ مطلع الثالثينيات .ومن مجله هذه العوامل نذكر 

حيت ميكن القول إن احلرب العاملية الثانية كان هلا   1945-1939الثانية  ظروف احلرب العاملية
تأثري كبيري على خلق هذه املعادلة اجلديدة نظرا لتحوالت اليت صحبتها على الصعيد الدويل 
وتركت انعكاساا على العمل الوطين يف املغرب بصفة عامة وعلى برنامج األحزاب السياسية يف 

.وغريها Atlantic Charter 443 .ناهيك عن صدور امليثاق األطلسيبصفة خاصة 442الشمال
على إيقاع حركية ودينامكية  من األحداث اليت طغت على احمليط الدويل واإلقليمي اليت كان يعيش

كبرية بداية األربعينات، اغتنمتها احلركات التحررية يف خمتلف أرجاء املعمور .ناهيك عن مساندة 
القصر بقيادة حممد اخلامس ملطالب االستقالل والوطنني .بعد التغيري اجلدري الذي وقع يف شخصية 

اختارا اإلقامة الفرنسية من أجل تنفيذ السلطان حممد اخلامس من شخصية مرتوية قليلة التجربة،
 Michaux-Bellaire, Édouardخططها املستقبلية بإيعاز من رائد مكتب االستعالمات الفرنسية 

على شخصيته" ان السلطان  Robert Montagneروبري مونطاين 445يقول  444)1857-1930)
جل وانعدام التجربة الذي اعتلى العرش بعد أبيه موالي يوسف كان على درجة كبرية من اخل

.لكن بعد ذلك أضحى السلطان يعمل مع 446حبيث مل يكن بوسعه اختاذ أي قرار يف أي موضوع
                                                             

،ندوة تطوان يف عهد احلماية،منشورات الس البلدي ملينة 1953-1936اىل املطالبة باالستقالل ( باإلصالحمن املطالبة : عبد احلفيظ محان، اآلحزاب الوطنية بالشمال 442
  .174.ص  1992تطوان،تطوان ،

، ونص أساسا على حق الشعوب يف تقرير مصريها،وأن الدولتني ال تطمعان يف 1941غشت من عام  14ميثاق أصدرته كل من الواليات املتحدة اآلمريكية وبريطانيا يف  443
  التوسع االقليمي...

مكوناته،وقد حتمل مسؤولية ادارة البعثة العلمية الفرنسية باملغرب حيث أحد رواد الفكر االستعماري باملغرب،كان ملما مبختلف خبايا الشعب املغريب ،من مدنه ولغاته وأهم 444
رة يف اإلنتاج، ويتعلق األمر كانت جهوده الشخصية ذات قيمة جوهرية يف املشروع الكولونيايل خصوصا على مستوى إعداد املونوغرافيات. وقد عرفت البعثة حتت إدارته غزا

     LA MISSION SCINTIFIQUE :ات من قبيلهنا بإعداد مجلة من املصنفات واحملفوظ
445 Robert Montagne 1893-1953 est un orientaliste, ethnologue et anthropologue français, LES Livres de Robert 
Montagne Très importants dans l histoire de maroc - Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc- Villages et 
kasbas berbères, Tableau de la vie sociale des Berbères sédentaires dans le sud du Maroc .. etc 
446 Robert Montagne.Révolution au Maroc.ed France Empire.1953.pp 187 . 
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رجال احلركة الوطنية خفية من أجل رسم اخلطط لتحرير البالد من قبضة االستعمار،وتزويدهم 
  من أجل السري بالبالد اىل االستقالل . بنصائحه الغالية وأرائه السديدة.

اية األربعينيات عمال كل من عبد اخلالق الطوريس واملكي الناصري على رأب الصراع الدائر يف بد
بينهما،وإاء خالفاما وأعلنا عن جبهة تضم حزبيهما،أي حزب اإلصالح الوطين وحزب الوحدة 

،وبعد شهرين من هذا 1942دجنرب  18املغربية، وقد مسيت باجلبهة القومية املغربية،وذلك يوم 
،  استغلت  اجلبهة القومية بعد الظروف وتقدمت اجلبهة  1943فرباير  14يف  عالن أياإل

املذكورة للسلطات االسبانية  وبعض املفاوضيات الدولية بوثيقة تطالب فيها باستقالل املغرب 
  .447ووحدت ترابه وأقاليمه وبإلغاء معاهدة احلماية.وذلك إبان مؤمتر أنفا

لسائل أن يتساءل ولقائل أن يقول ملاذا مل تعطى هلذه الوثيقة قيمتها التارخيية، على عكس  ولعل
وثيقة املطالبة باالستقالل باملنطقة السلطانية، اليت حيتفل بذكرها سنويا، وتعترب يوم عطلة رمسية، 

  ومن األعياد الوطنية، وتدرس يف املناهج التعليمية.
اس إىل انه دائما كان يعترب االستعمار االسباين جمرد فرع إن السبب وراء ذلك يرجع باألس

الستعمار الفرنسي،لذلك ينبغي حماربة وجماة األصل لكي يسقط الفرع ،زد على ذلك أن الوثيقة 
قدمت مبوازاة مؤمتر أنفا التارخيي مبدينة الدار البيضاء،ناهيك عن اخلطأ اجلسيم الذي وقعت قيادات 

ية املكونة من حزيب الطوريس والناصري،وهو اعتبار التراب الوطين جبميع اجلبهة القومية املغرب
أطرافه وجدوده وشواطئه ومياهه وأجوائه أرض حياد تام مطلق عند قيام أي نزاع دويل مسلح 

مع العلم أن املغرب وعلى لسان سلطان يقوم  448وبالنسبة لكافة املتحاربني حاضرا ومستقبال
وأرضه ضد احملور بقيادة النازية األملانية وهذا ما تشري إليه بوضوح بدعم دول احللفاء بقواعده 

م.لذلك تكتسي أمهية قصوى عكس 1944يناير من سنة  11وثيقة االستقالل باملنطقة السلطانية يف
  اليت ظلت مهمشة وشبه مغيبة. وثيقة املنطقة اخلليفية

  
  

                                                             
وزير األول الربيطاين ونستون تشرشل، وامللك الراحل حممد اخلامس رفقة مبدينة الدار البيضاء حضره الرئيس االمريكي فرانكلني روزفلت، وال 1943يناير  14انعقد يوم  447

بالعمل على مساندة استقالل املغرب بعد ويل عهده األمري موالي احلسن، واجلنرال ايزاور قائد قوات احللفاء.ويف هذا اللقاء أعطى الرئيس االمريكي روزفلت التزاماً أمريكيا 
مللك مغريب مع رئيس  - منذ فرض احلماية  -ساعدات اقتصادية وتكنولوجية هامة واستعادة وحدة اململكة الشريفة . وكان هذا اللقاء أول لقاء احلرب وتعويض الدعم املغريب مب

  دولة دون وساطة املقيم العام، وقد ساهم كل ذلك يف تقوية األمل عند املغاربة ودفعهم للمطالبة باالستقالل.
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  احلركة الوطنية يف الشمال على درب االستقالل2-
احلركة الوطنية يف املنطقة الشمالية بعد أفول احلرب العاملية الثانية حركية ودينامية سياسية عرفت 

ووقعت أحداث جسام ،ونضاالت باملوزاة مع الوطنيني يف املنطقة السلطانية من أجل . كبرية
ة االستقالل واحلرية . ومن األحداث الكربى اليت طبعت مسار الكفاح يف سبيل االستقالل ، زيار

املغفور له السلطان حممد اخلامس إىل منطقة طنجة الدولية يف حتد للسلطات االسبانية والفرنسية 
،وتكريس للسيادة الوطنية ،وتأكيدا على وحدة املغربية الترابية ،وانه ال يعترف باحلدود الومهية اليت 

األمربياليات" قد رمسها االستعمار . يقول شارل أندري جوليان يف كتابه "املغرب يف مواجهات 
حاول ما أمكن تربير هذه الزيارة قائال: "أراد سيدي حممد أن يؤكد وحدة مملكته بالذهاب إىل 
طنجة اليت مل يسبق أن زارها أي سلطان منذ نصف قرن".كان خطاب حممد اخلامس الرنان 

  االستعمار. املراد وإخراج،وطموحه من أجل االستقالل فاحتة لبداية الكفاح لنيل 
 هذه اآلونة جت إدارة احلماية االسبانية سياسة عنيفة اجته املناضلني يف منطقة الشمال ,حيت يف

إىل منع الصحافة الوطنية وإغالق مقرات   josé Varelaعمد  املندوب السامي خوسي باريال 
األحزاب،ورفض دخول كل من الطريس  وبنونة وابن عبود إىل تطوان بعد عودم من مهامهم 

  449،مما اضطرهم إىل االستقرار مبدينة طنجة.1948ارج يف فرباير باخل
واملؤامرة الفرنسية بنفي السلطان الشرعي حممد اخلامس إىل 1953 غشت  20لتأيت حمطة  

كورسيكا ومدغشقر ، أو االعتداء على العرش على حد تعبري حممد ابن عزوز حكيم .فما هو 
املؤسسة السلطانية. وما هي أبرز ردود الفعل من موقف مشال املغرب من هذا االعتداء على 

  الوطنني يف املنطقة اخلليفية.
على عكس التوقعات سارت إدارة احلماية االسبانية إىل جانب الوطنيني ،وساندم يف 

 : احتجاجام،وقدمت هلم يد العون واملساعدة موعة من األسباب منها
فية اهانة هلا وازدراء ا كشريك يف احتالل اعتربت اسبانيا من جرى يف املنطقة اخللي-

  450املغرب.لذلك شجعت الوطنيني على الوقوف يف وجه السلطات الفرنسية.

                                                             
 يب،مرجع سابق ،ص تاريخ املغرب حتيني وترك 449
 603نفسه،ص  450



اإلنسانيةمجلة ليكسوس:في التاريخ والعلوم   

155 
 

 
 

وجدت اسبانيا الفرصة ساحنة من أجل انسالخها من التبعية الفرنسية ،فلطاملا اعتبار االستعمار -
طوة فرصة ذهبية إلبراز الفرنسي هو األصلي.واالسباين هامشي.حيت وجدت اسبانيا يف هذه اخل

  استقالليتها عن املنطقة الفرنسية.
وهكذا سارت اسبانيا يف دعم الوطنيني وتنظيم لقاءات مجاهرييا ،تندد باخلطوة الفرنسية ،وجتلب 

جتمعا   1954يناير  21إىل صفها تعاطف املغاربة يف املنطقة اخلليفية.حيت نظم املقيم بالينيو يوم 
اخلليفة السلطاين،تعبريا من سكان املنطقة عن امتنام ملوقف اسبانيا مجاهرييا حاشدا حبضور 

  1954 يونيو 5وزعيمها فرانكو من عزل السلطان.كما أصدر حزب اإلصالح الوطين يوم 
بيانا أشاد فيه مبساندة احلكومة االسبانية لسكان املنطقة يف تشبثهم ببيعة سلطام الشرعي.ومما 

السلطات االسبانية والوطنيني قبول الطوريس املشاركة يف احلكومة  ترتب عن هذا التجاوب بني
  . 1955اخلليفية كوزير للشؤون االجتماعية يف يناير 

لكن كما يقال ان دوما احلال من احملال . فسرعان ما حتولت سياسة اسبانية إىل سابق عهدها من 
ىل الستقالل املنطقة السلطانية قمع وترهيب ومنع اجتاه الوطنيني.خاصة بعد تلك اإلرهاصات األو

 22ما بني    451Aix-les-bainsبعد دخول املغرب يف املفاوضات املعروفة ب ايكس ليبان 
م .متهيدا للخروج من املأزق الذي وقعت فيه فرنسا بعد خلع جاللة حممد 1955غشت  27و 

اخلامس ونفيه إىل كورسيكا ومدغشقر.وبعد االنفضاض من املؤمتر مت االتفاق على إزاحة بن عرفة 
عن العرش وتنصيب جملس بدله،ودخول يف حمادثات مع حممد اخلامس يف منفاه.قبل أن تعود 

إىل عرشه حامال معه االستقالل  1955نوفمرب  16دة حممد اخلامس يوم املشروعية إىل نصاا بعو
  .452الذي كافح هو وشعبه يف سبيله

أمام هذه األحداث والوقائع أخذن مدريد دد بفصل املنطقة اخلليفية حيت مارست ضغوطا  على 
وأدت اخلليفة ليعلن نفسه سلطانا ا.وقد أثارت هذه املناورات االسبانية غضب الوطنيني ،

بالطريس إىل تقدمي استقالته من احلكومة اخلليفية.جاعال بذلك حدا لتجربة التعاون مع السلطات 
االسبانية.أمام هذه األوضاع ومع تزايد وترية االحتجاجات يف املنطقة السلطانية خاصة بعد شهر 

استقالل املغرب مارس الدموي مبدينة تطوان ،مل جتد إدارة احلماية االسبانية بدا سوى االعتراف ب

                                                             
  451منتجع سياحي فرنسي دارت فيها جلسات بني الوطنيني املغاربة وممثلني عن السلطة واحلكومة الفرنسية من أجل التمهيد آلستقالل املغرب.

  .3568،ص  2000، 11مؤلف مجاعي،معلمة املغرب،منشورات  اجلمعية املغربية للتأليف والترمجة والنشر،اجلزء  452
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أبريل ويف طريق رجوع حممد اخلامس إىل املغرب  7 يف يوم  453م.1956يف أبريل من عام 
م انتهي النظام الدويل  1956أكتوبر سنة   29استقبله أهل تطوان استقباال يصعب وصفه ،ويف 

ثال سبتة بطنجة. لكن العديد من اجليوب والثغور املغربية احملتلة ظلت حتت السيطرة االسبانية م
حيت ستنطلق عملية استكمال الوحدة الترابية  انطالقا من  454ومليلية والصحراء املغربية.

  .1979وواد الذهب عام  1975إيل املسرية اخلضراء عام  1958استرجاع طرفاية عام 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .604عبد احلق املريين ،تاريخ املغرب حتيني وتركيب،مرجع سابق ، ص   453
 3568، مادة احلماية االسبانية،صفحة  11مرجع سابق ، ،اجلزء   معلمة املغرب ، 454
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