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

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

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

لھدف تثمین التبادل المعرفي  رجھ، وذلكمجلة لیكسوس على كل الباحثین بالمغرب وخا

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

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

  .والباحثین بالمغرب وخارجھ

العلمیة إضافة بیبلوغرافیة نوعیة للقارئ وأملنا جمیعا أن تكون ھذه المساھمات 

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

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

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

وفي الختام نشكر كل من ساھم في . منارة وقنطرة للباحثین والتعریف بانتاجاتھم التاریخیة

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

دة جمیع المھتمین ھذا المولود االلكتروني الجدید ، لیواصل إصداراتھ االلكترونیة لتعم الفائ

  .بالمعرفة التاریخیة داخل وخارج المغرب

  طاقم مجلة لیكسوس االلكترونیة
 

 
 
 
 
 
 

:  كلمة االفتتاح 
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  :مفھوم التاریخ -2

لقد شكل التاریخ إحدى التیمات التي رھنت تفكیر ریكور، ولعل مرد ذلك باإلضافة إلى طبیعة 

والمرتبط أساسا بتأكید التالزم الحاصل بین  المشروع الفلسفي الذي نذر ریكور حیاتھ لتأسیسھ، 

تي التاریخ والتصور التأویلي، فإن ھذا االھتمام أیضا یستقي مشروعیتھ من التحوالت الكبرى ال

عرفھا القرن العشرین، والتي ترافقت مع السجاالت الكبرى وكذا األحداث التي عصفت بھذا القرن 

، األمر الذي حول أوربا عموما إلى مكان للتداول والتفكیر    )الحربین العالمیتین بكل مآسیھما(

ن بخصوص حرفة المؤرخ، منھجیة اشتغالھ، عالقتھ بالحقیقة، وھي قضایا لم یكن باإلمكا

مطارحتھا بعیدا عن االمتدادات والجروح التي خلفتھا ھذه األحداث في الذاكرة، مادام األمر یتعلق 

  خالد أوعسو
  باحث في تاریخ المغرب

  تاریخ الھجرة:تخصص
 

 

  التاريخ  بين اإليديولوجيا والذاتية
  )الجزء الثاني(بول ريكور : نموذج
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بھویة مشتركة أي بتاریخ من التفاعل ظل عرضة لإلدانة أو التوجیھ بحسب سیاقات الحاضر 

  .1ورھانات الفاعلین

ائعھ وأحداثھ التي ضمن ھذا اإلطار انشغل ریكور بحقل التاریخ شكال ومضمونا، من خالل وق

شكلت مجاال إلنتاج األحكام من جھة ، ومن جھة أخرى في ارتباط مع منھجیة المؤرخ، أي 

باآللیات والوسائط التي یتم اعتمادھا في بناء خطاباتھ ، لذلك لیس غریبا أن یتم التساؤل عن 

كیف ھي إذن  .الغایات التي یھدف إلیھا المؤرخ حینما یبحث في الماضي من خالل شواھد الناس

  . طبیعة العالقات بین ھذا الماضي كموضوع والحاضر كأفق مفتوح؟

إن قیمة ھذه اإلشكالیة تستقي مشروعیتھا لیس فقط عند المؤرخ بل وأحیانا كثیرة لدى الفیلسوف، 

لكن مع التأكید أن طریقة تفكیر الفیلسوف لیس . من حیث اعتبار الفلسفة تفكیرا في معارف بعینھا

  .عند المؤرخ ھي نفسھا

إن في دخول ریكور مجال السجال بخصوص كل القضایا التي ینفتح علیھا التاریخ من قبیل الذاكرة 

في عالقتھا بالماضي، بالحاضر، بالمكان، بالزمان، بالموضوعیة، یجعل من إسھاماتھ ذات قیمة 

ع مؤرخین ولتحقیق ھذا الرھان المعرفي دخل ریكور في حوار م.... ابستمولوجیة بالخصوص 

  ...كمارك بلوخ معتبرا التاریخ كقیمة لیس مستقال عن مفاھیم الموضوعیة، الحقیقة

لذلك غدت العدالة أفقا منشودا في عمل المؤرخ ، وھو ما حول الذاكرة إلى مجال لإلدانة، 

الذاكرة لیصیر عمل األول لیس مجرد نقل /لالعتراف، للمصالحة، ھكذا إذن تتفاعل ثنائیة المؤرخ

داخل " الموضوعیة"خ للذاكرة، بل ممارسا للنقد، إلعادة التشكل بما یساھم في رسم دائرة ونس

ھنا بحسب ریكور تغدو مسؤولیة المؤرخ ھي . سیاق األحداث المتوالیة واالنتظارات المتراكمة

  . تطھیر الذاكرة من الشوائب التي ظلت عالقة بھا

یر في الذات من حیث ھي نفسھا جزء من إن ھذا السعي وراء الموضوعیة یقتضي أیضا التفك

فھل من السھل إذن معایشة الماضي وبناء حقیقتھ دون تشویھھ؟ ھل باإلمكان تعقل ھذا . التاریخ

الماضي وتأسیس موضوعیتة كما الحال في العلوم الطبیعیة؟ ھل التأویل الذي یحكم عملیة بناء 

  .الحدث یخدم حقیقة الماضي؟

                                                             
تم اعتباره وطنیا قبل أن یتم  ثی، ح ت المختلفة التي رھنت قضیة لویس رونوءاإلى القرا الحالة الفرنسیة،یكفي أن نشیر في - 1

ینطبق أیضا على الجنرال بیتان بطل معركة فردان ورئیس حكومة فیشي نفس الشيء . ةذاكرة مضادة ترى فیھ عمیال للنازیتشكیل 

  .لأللمان حیث تراوحت صورتھ بین عمیل ورمز وطنيالموالیة 
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یث عن مسألة الحیاد والموضوعیة ، الشيء الذي یحول عمل المؤرخ بالنسبة لریكور یصعب الحد

فبأي معنى تصیر إذن ھذه الذاتیة فضاءا لخدمة . إلى بؤرة الشتغال الذاتیة لكنھا ذاتیة إیجابیة

  داخل حقل التاریخ؟" الحقیقة"

ر الكتابة لقد سبق أن اعتبر ریكور النص ھو كل خطاب تم تثبیتھ بواسطة الكتابة، وألنھ كذلك  تصی

بھذا یغدو . عبارة عن إنجاز یمكن مقارنتھ بالكالم، إنھ إنجاز یحل محلھ ویوقفھ بمعنى من المعاني

ما دامت الكتابة تحرر نفسھا حینما تضع ذاتھا محل القول لتعبر . النص أداة لتفجیر ھذا المعنى

منھ أرشیفا جاھزا آنذاك یحافظ المكتوب على الخطاب ویجعل . بطریقة مباشرة عن قصدیة القول

في متناول الذاكرة الفردیة والجماعیة تنتظر عملیة فك شفرتھا والبحث عن الحقیقة التي تروم 

  فما السبیل إذن لتحصیل ذلك؟. تكریسھا

یقتضي األمر بدایة تجاوز الفصل التقلیدي الذي تم تكریسھ منذ دلتاي والمؤسس على فكرة التمییز 

األول ینصرف للداللة على طریقة اشتغال عالم الطبیعة، بینما الثاني  بین التفسیر والتأویل، ذلك أن

بالنسبة لریكور یقتضي األمر تحقیق التكامل بینھما ألن إقامة التعارض بینھما . یتعلق بعمل المؤرخ

ھكذا إذن یكون التأویل ھو فن الفھم المطبق على تلك . یفضي ال محالة إلى إقصاء احدھما

داخل ھذا . الشھادات، وعلى تلك المآثر التي تشكل الكتابة طابعھا المتمیز التجلیات، وعلى تلك

  .التفسیر تتقدم المعرفة وذلك بفضل التثبیت والحفاظ اللذین تخولھما الكتابة/الزوج الفھم

على المؤرخ إذن، أن یعیش ویتعایش مع مجال اشتغالھ، لذلك فھو ملزم باالھتمام بأوضاع الناس 

إلى مادة یتم النظر إلیھا لیس في جزئیاتھا بل باعتبارھا كال غیر قابل للتقسیم،  وحیاتھم وتحویلھا

من ھنا تشكل ذاتیة المؤرخ كأفق للفھم ، إطارا لمعایشة وقائع الماضي وإعادة بناء السرد، وھو ما 

دفع ریكور إلى محاولة مراجعة ذلك الفصل الذي ورثھ الفكر الغربي بین السرد وغیره من أشكال 

  .فكر عامة والفلسفي منھ على الخصوصال

سیدافع ریكور إذن، وضدا على ھذا التصور، عن فكرة مفادھا أن السرد یشكل جوھر التجربة 

اإلنسانیة، وھو ما یعني أن أبرز ما تتسم بھ ھذه التجربة، ھو امتدادھا في الزمن، وتحولھا إلى خبر 

ما یشكل موضوع الزمن والسرد، وھو  یحكى ویسرد، ولعل ھذا الترابط بین الزمن والسرد ھو

یقود ھذا المشكل إلى مشكل . مشكل ینتمي بالدرجة األولى لمشكلة ابستیمولوجیا المعرفة التاریخیة

آخر ال یقل عنھ أھمیة، والمتمثل في مدى قدرة اللغة على مجاراة الدیمومة التي یتمیز بھا الزمن، 

. ن الجملة، أي عندما ننظر إلیھا باعتبارھا نصاخاصة عندما نقطعھا إلى وحدات تعبیریة أطول م
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عند ھذا فقط یتم اعتبار ھذا األخیر محاولة لتفجیر الوحدة الزمنیة للداللة، إذ انھ ھو الوسیط بین 

  .التجربة المعیشة وفعل السرد

إن اتجاه ریكور نحو ھذا األفق حكمھ ھاجس المعرفة التاریخیة بالدرجة األولى، إذ یمكن القول أن 

التساؤل عن الكیفیة التي یتم بھا تحول الحدث إلى خبر، أي عما اعتاد المؤرخون تسمیتھ باإلخبار، 

فالحقیقة . كان ھو التساؤل الذي وجھ فكره منذ البدایة، وحملھ على ولوج عالم الحقیقة المؤولة

فعال،  التاریخیة ھي في عمقھا عبارة عن تركیب بین الكیفیات التي فھم بھا الحدث باعتباره

فاإلخبار لیس مجرد نقل لصورة الحدث كما حصل في الزمن، بل إنھ عبارة عن تركیب یتحول 

الحدث من خاللھ إلى تاریخ، فالحدث لیس مجرد واقعة حصلت بل إنھ مركب التأویالت المتراكمة 

  .في الزمن

بالضرورة یدفعنا ھذا التصور إلى إعادة النظر في التصورات المستھجنة لإلخبار، إذ یقتضي 

مقاربتھ انطالقا من النظر إلیھ من مقولة الفعل، أي اعتباره فعال یحدث تغییرا في بنیة الوجود 

التاریخي على األقل من ناحیة المعرفة التاریخیة، وھو ما یستلزم االعتراف بالدور الذي تلعبھ 

ال نكون أمام إخبار المخیلة في بلورة الحقیقة التاریخیة ، وكأننا في مجال المعرفة التاریخیة 

بالحقیقة بقدر ما نكون أمام توظیف لجملة من االستعارات السردیة التي تلف الواقع التاریخي 

ھكذا یكون السرد محاكاة للفعل اإلنساني من حیث أن كلیھما عبارة عن إعادة . وتحجب عنا حقیقتھ

المعنى یصیر الوجود  بھذا. تصویر للوجود وفق مقتضیات المخیلة الكامنة وراء فعل اإلخبار

فكما أن النص ال یحیا إال بتأویلھ وتفجیر . عبارة عن نص، أي عن خطاب تم تثبیتھ في أفق تأویلھ

المعاني الممكنة بداخلھ وفق ما یقتضیھ الزمان الذي یسبح فیھ، فإن الوجود ھو اآلخر ال یغدو قابال 

  .یعطیھ معنى ویجعل منھ عوالم ممكنة ألن یعاش إال إذا تم الزج بھ في أفق الفعل اإلنساني الذي

ولكي یحصل ذلك ویتم تحمیل النص كل ھذه األبعاد، رأى ریكور في ھذا األخیر قدرة على حفظ 

الكتابة في سعیھا لتثبیت القول، وھي بذلك تحفظ الفكرة وتترك بذلك أثرا، یغدو معھ النص أیضا 

  .مجاال لتكثیف قصدیة الكاتب

ھل یمكن بناء عالقة تباعد بین النص والمؤلف ثم : إلشكالیة التالیةقیاسا على ما سلف تطرح ا

المتلقي؟ أال یمكن اعتبار النص كمتن وكرؤیة للعالم وسیطا لتمریر ھذه الرؤیة بین الذوات بالرغم 

من التباعد الزمني بینھما؟ أال یطرح كل ذلك مسألة الموضوعیة، وباألخص إذا تعلق األمر بمعرفة 

  أرضیة خصبة الستلھام االستمراریة وبناء الھویة؟تاریخیة تشكل 
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بدایة یسجل ریكور أن االنتقال من الشفھي إلى الكتابة لیس محایدا، فالكتابة قتل لحیویة الخطاب ما 

باختصار الخطاب ینم عن ... دام ھذا األخیر ال ینفصل عن سیاقاتھ، عن متلقین مفترضین

مجردة  المباشرة، الشيء الذي یثقلھ بحیویة استثنائیة مقارنة بالكتابة التي تبقى عبارة عن كلمات

وھنا تكمن . لكن مع كل ذلك فالكتابة تفتح أفق التأویل، خاصة مع غیاب المؤلف. معدومة اإلحساس

إذ في التباعد تكمن قوة الكتابة، فھي أوال تحفظ الخطاب من الضیاع بشكل یحولھ إلى " شرفیتھا"

ئقي بین الكاتب أرشیف، أي إلى مادة تؤثت الذاكرة الفردیة والجماعیة، ثانیا ألن الجانب العال

والقراء یتم عبر وسیط الكتابة اعتبارا لمحدودیة القول الذي یبقى دائما حبیس متلقین قلیلین داخل 

فترة محددة، عكس الكتابة التي تمنح إمكانیة االمتداد لتشمل متلقین عدیدین داخل سیاقات زمنیة 

المباشرة غیر قائم بشكل یمنح إمكانیة من ھنا تمنح الكتابة كتباعد إمكانیة النقد مادام عنصر . مختلفة

  .القراءة وإعادتھا كلما احتجنا إلى ذلك

، أكثر من ذلك فإنھا تنزع إلى التدقیق، عكس القول  2وفق ھذا المنحى تصیر الكتابة روحا متجددا

الذي یترافق فیھ الخطاب مع اإلشارة وذلك حتى یتم تضییق إمكانیة التأویل، الشيء الذي یجعل 

كمؤول بحاجة إلى مراعاة ھذه الوضعیة، وبالتالي إخضاع النص للزیادة أو للنقصان بما  المتلقي

  .یخدم قضیة النص وموضوعھ

ضمن ھذا األفق، یتحدث ریكور عن القراءة كمستوى عالم لفھم النص، والذي یستلزم التعامل معھ 

ھذه المقاربة . اصرهكبنیة، كنسق، حیث یتم النظر إلیھ من حیث مكوناتھ، مضمونھ، تفاعالت عن

ھي التي یتم تطبیقھا من طرف البنیویة وتفضي في نھایة المطاف إلى إعدام النص وشل حركیتھ ما 

دامت تتوخى الموضوعیة والتباعد، لذلك فإن طریق التفسیر یبقى بالنسبة لھذه المقاربة ھو المدخل 

للتملك والتعقل، أي كموضوع  لبناء حقیقة النص بما یعنیھ ذلك من تحویل ھذا األخیر إلى موضوع

  .یماثل موضوعات العلوم الطبیعیة

إن محدودیة المنھج التفسیري  ھي التي دفعت ریكور إلى الحدیث عن التأویل الذي یفتح أمام 

المتلقي إمكانیة بث الروح في النص والتعایش معھ واعتباره لیس ماضیا انتھى، بل ماضیا ممتدا 

  .حیویتھ، األمر الذي یجعل معانیھ دائمة الحركةفي الحاضر مما یمنحھ توھجھ و

لكن أال تؤدي ھذه الوضعیة إلى القطع مع الموضوعیة، تلك التي ترھن المؤرخ وكذا القارئ 

  .للتاریخ؟ أال یعني ذلك السقوط في الذاتیة، واعتبار ھذه األخیرة عائقا أمام بناء الحقیقة؟

                                                             
2  Paul Ricoeur : Essais d’herméneutique II p 211. 
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الذاتیة /الموضوعیة: د مدارس اتخذت من الزوجبدایة نسجیل كون  علم التاریخ شكل بؤرة لمیال

مجاال لبناء خطاباتھا وإنتاج تصوراتھا ، ولعل في اإلشارة إلى ھذه المدارس أھمیة في تمثل مقاربة 

ریكور، اعتبارا لكون الرجل شكل حلقة وصل بین المؤرخین والفالسفة، بالنظر إلى طبیعة القضایا 

 .التي خاض فیھا وأسھم في مقاربتھا

سینیوسبوس أبرز ولونغلوا . ف.تنطلق المدرسة المنھجیة أو الوضعیة التي كان كل من ش

من فكرة اعتبار التاریخ كعلم قادر على الوصول  إلى الموضوعیة المطلقة، إن ھو اعتمد  3منظریھا

منھاجا صارما یروم ترتیب الوثائق ونقدھا وتنظیم مھنة المؤرخ، فكیف إذن یتم تشیید العمل 

 یخي؟التار

التاریخ بحسب لوغلوا و سینیوسبوس لیس إال ترتیبا للوثائق یستلزم من المؤرخ أن یبتعد عن 

أصالة (مرجعیاتھ الدینیة أو الفلسفیة، بحیث یتم إخضاع الوثیقة بعد ترتیبھا إلى النقد الخارجي 

، لیتم ..)فیھاتحلیل المحتوى، تحدید الظرفیة التي كتب (ثم الداخلي ) النص، صاحبھ، مكانھ، زمانھ

القیام بعد ذلك بعملیة تركیبیة، وذلك بمقارنة عدة وثائق وبجمع األحداث المتفرقة في إطار عام 

، یسمح بالتحلیل لربط األحداث بعضھا بعض، وتجاوز ھفوات )السیاسة، المجتمع، االقتصاد(

  .الوثائق، فالتعمیم باقتراح بعض التأویالت

، عن أھمیة الفھم في بناء المعرفة  4واد مدرسة اآلنال الفرنسیةمن جھتھ، دافع مارك بلوخ، كأحد ر

، عن )الخیر، الشر(التاریخیة داعیا إلى انسالخ المؤرخ عن أحكام القیمة في أبعادھا األخالقیة 

ولعل . 5طریق التخلي عن المسلمات واألفكار المسبقة والعواطف بغرض كتابة تاریخ موضوعي

اآلنال تكمن في فتح آفاق التاریخ على مجاالت ظلت إلى زمن قریب خارجھ القیمة الكبیرة لمدرسة 

االھتمام بالمناخ، بالعقلیات، الالشعور، األكل، الحیاة، الموت، الكتابة، اإلحساس، الھامش (

  )...).األحالم، المتخیل، االدیولوجیا(والحیاة المعكوسة ) كالمنحرفین(

أي : مستوى المدارس التاریخیة نعود إلى التساؤل المركزيأمام ھذا التراكم الذي تم تحقیقھ على 

  خیار على المؤرخ أن ینھجھ؟

والتأویلي یتقاطعان، لذلك على الباحث أن یقتفي أثرھما ) التفسیر(بالنسبة لریكور التصور الشكلي 

فتح معاني التفسیر یسمح بإدراك الباحث لألبعاد الداخلیة، أما التأویل فی. باعتبارھما فعلین متكاملین

النص، وھو ما یقتضي بحسب ریكور جعل النص یتكلم من خالل مضامینھ، مفاھیمھ، عوالمھ، 

                                                             
3- C.V langlois, C Senguobos : introduction aux études historiques 1898 
4 - Marc Bloch : Apologie pour l’histoire ou métier d’historien 1941. 

. ي التھرب عن أخذ مواقف من المشاكل اآلنیةإال أن ذلك ال یعن- 5  
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بالنسبة إلیھ اقتحام النص یعني الدخول في حوار معھ ضمن سیرورة ال تنتھي للكشف ....تفاعالتھ

بارة أخرى بع. عن مختلف أبعاده، بشكل  تجعل عملیة النفاذ إلیھ محصلة لسیرورة تراكمیة ال تنتھي

  . یجب توظیف كل درجات وأشكال الكشف التي یتیحھا النص

.... التدریجیة لكل ما ھو عالق من اعتقادات، تمثالت ایدیولوجیات " اإلزالة"بھذا المعنى یتم 

مادامت أیة معرفة محكومة وبالضرورة بمرجعیات تخترقھا دون أن نتمكن من تحویلھا إلى 

إن قدرة الوعي تبقى قائمة، ھذا بالرغم من الصعوبة التي ، لكن مع ذلك ف6موضوع للتفكیر

تستلزمھا عملیة التطھیر ضدا على مختلف األشكال التي تختلط بالوعي وتؤدي إلى تزییفھ ، الشيء 

الذي یجعل الوعي في حاجة دائمة إلى تطھیر أرجائھ، ولن یتم ذلك إال من خالل الفعل الذي یمنح 

حقیقة بشكل یجعل التاریخ والموضوعیة یتعایشان في ھذا الطریق للقارئ إمكانیة تلمس طریق ال

  .الشاق من المعرفة اإلنسانیة

یقتضي التسلیم بھذه المحددات اعتبار حقل التاریخ غیر منفصل عن مسألة االنتماء بمعناه الواسع 

معاشا عبر لكن عندما یصیر التاریخ المكتوب تاریخا ...سواء تعلق ھذا االنتماء بالوطن، بالجماعة 

الفعل واالنخراط، فإن ذلك یمنحنا إمكانیة فھم النص ومجاراة إیقاعھ، ذلك أن أي نص زاخر 

  .7بالحیاة، حیاة الذین كانوا وحیاتنا نحن أیضا

انطالقا مما سلف یمكن اعتبار الحدث إحالة على عالم وجب الكشف عنھ، لذلك فالمؤرخ حینما 

ء حقیقة الماضي، عبر الكشف عن دوافع الفاعلین، یخترق النص، فإنھ یسعى إلى إعادة بنا

، ھنا یصیر المؤرخ مثل الروائي لكن مع خصوصیة كون المؤرخ ال یھتم ...عوالمھم، تمثالتھم

،  8باألفراد، بل بالجماعة، وحتى إذا أعطى قیمة لألفراد فإن ھؤالء یؤطرھم ضمن سیاق الكل

من حیث ھم فاعلون یؤسسون لھذا الكل  وعلیھ یتحول الكل إلى وعاء لكشف عوالم األفراد

  .ویستمرون بفضلھ

إن مفھوم العالم إذن ینطوي على مفھوم األفق أي ذلك الشيء الذي كلما اقتربنا منھ ظل بعیدا عن 

حوزتنا، ومن تم تبقى طاقتھ دائما عصیة، فكل تجربة یطرحھا لنا ھذا العالم تنطوي على شيء ما 

د إمكان، وكل اإلمكانات التي تنطوي علیھا تجاربنا تشكل ما ھناك، ولكن ھذا الشيء یبقى مجر

ھنا یتحد الزمن المعیش بالممارسة، زمن الحبكة والتصویر االبداعي وزمن التلقي . یسمى بالعالم

  .بزمن القارئ الذي یتم عیشھ

                                                             
6 Paul Ricoeur : essais d’herméneutique II p  363  
7 - Idem p 130 
8 Paul Ricoeur : Temps Récit, T3, seuil 1985 p 266. 
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  :إن غایة ریكور من خالل وقوفھ على التاریخ كحدث، كزمن معیش ، كعالم منكشف وكرھان ھدفھ

إعادة االعتبار للتاریخ السابق على مدرسة الحولیات من حیث أھمیة الوقائع واألحداث  –ال أو

  .التاریخیة وترابطھا الزمني

تجدید عملیة كتابة التاریخ من ھذا البعد المتعالي الموضوعي عبر تحویلھا إلى عملیة سرد : ثانیا 

المتلقي الذي ینخرط في عملیة  نفس الشيء ینطبق على. أحداث وكتابة األحداث بصورة درامیة

  .حبكة سردیة تقوم على الصنعة شأنھا شأن السرد القصصي

وعلیھ ، ومن خالل وقوفنا على بعض القضایا التي استقطبت تفكیر ریكور، یتبین أن األمر ال 

یتعلق بموضوعات منفصلة، بقدر ما أن ھذه القضایا تتداخل فیما بینھا، لدرجة یستعصي على 

وھذا التداخل یستقي أسسھ من طبیعة مشروع . یقارب إحداھا بمعزل عن األخرىالباحث أن 

ریكور التأویلي الذي ینزع نحو اعتبار الكل على حساب الجزء، وھو ما یجعل كل االنتاجات، 

، بمثابة رؤى للعالم تتحدد باعتبارھا مجموعة داللیة كلیة، األمر الذي یسمح ...التمثالت، الھویات 

  .ى، وبالتالي تاریخیتھبتحول المعن

وھنا البد من التأكید على التداخل القائم بین النص كأثر مع االیدیولوجیا والتاریخ حیث تتوارى 

خلف ھذه المفاھیم إشكالیة الموضوعیة والحقیقة التي تسعى كل األنساق والمنظومات المعرفیة إلى 

  .تملكھا

بین الذات والحقیقة باحثا عن أجوبة بذلك، فإن مساھمة ریكور تتغیى وضع معالم للتقریب 

إنھ یبحث في المعاني العمیقة التي تؤثر في . إلشكاالت الوجود الفردي كما یقدمھا الواقع التاریخي

الوجود الفردي في العالم، بدءا بالنص مرورا باالیدیولوجیا وانتھاء بتجربة الذات عبر التاریخ، قبل 

  .، السیاسیة، االقتصادیة، والثقافیةأن تتجلى من خالل السیاقات االجتماعیة

ولكي یبلغ ھذا المسعى، اتجھ ریكور قبل تفكیك ھذه العدة المفاھیمیة إلى الدخول في حوار نقدي مع 

أضرابھ من الفالسفة وغیرھم من مختلف مجاالت العلوم اإلنسانیة، الشيء الذي أسھم في إنضاج 

  .مشروع الرجل وفتحھ على آفاق معرفیة شتى
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لألستاذة مینة المغاري سنة   دراسة تاریخیة أثریة:مدینة موكادور السویرةصدر كتاب 

صفحة، وھو من الحجم  655والتألیف أبي رقراق، ویقع ھذا المؤلف في م عن دار النشر 2006

الكبیر، ویتضمن ثالث أبواب، وكل باب تحتھ مجموعة من الفصول بلغ عددھا ستة، وتندرج ھذه 

الدراسة القیمة ضمن الكتابات التي تحاول النبش في تاریخ العمران واآلثار بالمغرب من خالل 

ة لمدینة السویرة موكادور، وھو ثمرة مجھود میداني ونظري، مكن نموذج دراسة تاریخیة وأثری

  .من استنطاق أوجھ المظاھر االجتماعیة واالقتصادیة واالقتصادیة وعالقتھا بالظاھرة العمرانیة

 

 

 

 محمد أبیھي
باحث في تاریخ المغرب 

 المعاصر

مدينة موكادور ـ :"قراءة في كتاب
مينة .لـ د  دراسة تاريخية أثرية:السويرة

  المغاري
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مینة المغاري األھداف والغایات التي وجھت .استھل الكتاب بمقدمة استعرضت فیھا د

وع یأتي لترسیخ مسار كتابة التاریخ األثري والعمراني مسار ھذا الكتاب، وأبرزت أن الموض

للمدن المغربیة العتیقة، التي مازالت الدراسات المغربیة تفتقر إلیھا، حیث یرصد الكتاب جوانب 

تاریخیة وأثریة لمدینة الصویرة، وأكدت على على أن موقع المدینة ساھم في خلق نمط معماري 

نسیج المدینة التي شكلت عبر التاریخ منطقة عبور أساسیة في  ناتج عن تفاعل الموقع الجغرافي مع

المناطق البعیدة، باإلضافة إلى قربھا من مراكش، وترد كذلك أن تأسیس المدینة على ید السلطان 

سیدي محمد بن عبد اهللا قد جعل المدینة تتوافد علیھا العدید من االثنیات 

الباحثة اسم المدینة من خالل المقاربة الطبونیمیة،  الشیاضمة، وتحلل األستاذة/الشبانات:والقبائل

ولكنھا فضلت اسم السویرة ...تاموسیكا،أمكدول،الكاریستیول،موكادور:وتعطینا العدید من األسماء

  .الذي یحیل على فكرة التحصین، وھي تصغیر للسور الصغیر حیث تضم العدید من األسوار

لتاریخي للمدینة والتي شكلت منطقة وفي سیاق أخر، تطرقت األستاذة إلى البعد ا

استقرار منذ العھود القدیمة خصوصا ما قبل اإلسالم، وأبرزت البعد االقتصادي للمدینة كمحطة 

تجاریة عرفت تواجد الفنیقیین والقرطاجیین، وتطرقت الى أن المدینة خالل الفترة اإلسالمیة 

ه الجنوب اإلفریقي، وأما الفترة الحدیثة عرفت ازدھار التجارة القاریة وشكلت منطقة عبور في اتجا

فقد تمیزت بالتواجد البرتغالي، وقد شید البرتغال الحصن الملكي، وعرفت المدینة خالل القرنین 

م تزایدا لألطماع األوروبیة على المغرب، مما كان لھ أثر في تبني السلطان سیدي محمد 19و18

ح على التجارة مع أوروبا لتسھیل مراقبة السلطان بن عبد اهللا سیاسة قائمة على إنشاء میناء منفت

 .للتجارة الخارجیة، وانعكس على المظھر المعماري للمدینة

وقفت األستاذة كذلك على مسألة المظاھر العمرانیة للمدینة من خالل قراءة النقائش 

التطور الخطیة التي تساعد الباحث على التأریخ، وترى الباحثة أن لھا أھمیة بالغة في معرفة 

التاریخي للمدینة ولكونھا تحمل أسماء المھندسین ألبواب المدینة، وھي متعددة فنجد نقائش األبواب 

م ،نقیشة القنطرة سنة 1770م،باب المرسى سنة 1767والبنایات الدینیة كنقیشة باب القصبة سنة 

یات الدینیة فنجد م، وكذلك نقیشة باب السبع، وأما نقائش البنا18م، نقیشة السقالة القرن 1844

محراب مسجد سیدي یوسف والقصبة القدیمة،الزاویة القادریة، باإلضافة إلى نقائش متواجدة في 

  .القنصلیة البرتغالیة وسوق الجدید وأھم المدافع في السقالة
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وفصل الكتاب في الخصائص الحضاریة للمدینة، حیث تطرقت إلى أسوار المدینة التي 

المدینة، وحمایتھا من الخطر األجنبي، ومن القبائل المجاورة، ولتأمین لعبت أدوارا في تحصین 

األبواب :الجانب التجاري، حیث نجد أسوار السقالة والقصبة الجدیدة التي تضم العدید من المرافق

 .حسب االتجاھات الجغرافیة، وھي تحصینات عكست التمازج الحضاري الذي عرفتھ المدینة

خیة الدینیة، فرأت األستاذة على أنھا شاھدة على التعایش أما بخصوص المآثر التاری

المسجد،الزاویة،الكنیسة، فترد أن العدید من :الدیني فنجد ثالث بنیات دینیة حاضرة بالصویرة

مساجد المدینة تم بناءھا في العدید من الفترات، وخضعت لعدة ترمیمات، فنجد جوامع تم بناءھا في 

 التي تمیزھا الساحات المكشوفة والواسعة، وعرفت المدینة العدید عھد السلطان محمد بن عبد اهللا

كالزاویة القادریة،التیجانیة،الوزانیة، باإلضافة إلى تواجد :من الزوایا كأماكن للعبادة والوعظ

الطرق الصوفیة واألضرحة والكنائس والبیع التي ازدادت بشكل كبیر في عھد السلطان محمد بن 

حاییم بنتو،شمعون عطیة، كما توجد :د في المنازل غالبا وتخصص لھا قاعاتعبد هللا، فالبیع توج

بالمدینة الكنیسة البرتغالیة،وخلصت إلى أن المدینة عرفت باالنفتاح الدیني حیث كان الیھود 

 .یتمتعون بالعدید من الحقوق الدینیة

ایات وخصص الكتاب دراسة تفصیلیة للمرافق االجتماعیة للمدینة كالحمامات والسق

وقنوات تصریف المیاه، فأشارت إلى أن المدینة تعرف وجود الحمامات باألزقة واألحیاء، التي 

ظل أحد  تعتمد على میاه اآلبار التي توجد في القصبات والدور، كما أبرزت مشكل المیاه الذي 

ولى عبد العوائق، مما دفع بالمخزن إلى بناء قنوات المیاه، مثال قناة المزوضي التي بناھا الم

المارستان :الرحمان بن ھشام، وكما تتوفر المدینة على السقایات العمومیة والمرافق الصحیة 

م، ویتواجد بھ طبیب واحد، كما احتضنت الجزیرة 1902والمستشفى الذي تم بناءه ألول مرة في 

 .یوما40الكبیرة حجرا صحیا الذي مدتھ 

مارة المحلیة، قد أعطى للصویرة أبرزت الباحثة في ھذا الكتاب إلى أن قیمة الع

مثال دار :خصوصیاتھا المعماریة من حیث الدور السكنیة الخاصة التي تتمیز بالتنوع والتعدد

وھي تسمى حسب الشكل والمساحة ...الصناعة،محل السفن،دار السلطان،دار القائد،دار القنصل

دور :حسب الصنف والوظیفة مثالالتي تتخذ أنماط معماریة ...الذي تتخذه،كما نجد الدویرة،الریاض

فخمة سكنھا الیھود والتجار واألجانب ودار المخزن ودار المولي ادریس الذي كان مستشارا 

 وأما األبواب فھي قابلة للفتح وعبارة عن مستودعات، ...للسلطان، دار مبروكة، دار أبیھي وأنفلوس
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وفلعز التي باعھا ونجد المصریة فھي غرفة خاصة الستقبال الضیوف، نموذج دار ت

لعائلة أفریاط، وبحكم كون صاحبھا من فئة التجار فھي تتوفر على مخازن للسلع ومستودعات 

 .لتخزیین السلع

تلك إذن ھي أبرز المحاور التي شكلت موضوع الكتاب من خالل إبراز األھمیة 

وع والتعدد جسدت التنالتي المعماریة لمدینة السویرة، وما تتمیز بھ من خصوصیات معماریة، 

، وھو كتاب كشف النقاب عن جزء من والثقافیة الثقافي للمدینة في عالقتھا بمكوناتھا االجتماعیة

مینة \التاریخ األركیولوجي لمدینة الصویرة عبر تاریخھا العتید، ویمكن اعتبار كتاب األستاذة أ

على مصادر  المغاري مساھمة في دراسة تاریخ المدن العتیقة بالمغرب، وذلك باالرتكاز

 .بیبلوغرافیة متنوعة ومقاربة میدانیة عملیة الستنطاق الشواھد األثریة لمدینة الصویرة
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ومن قلة المشتغلین في  9عادة ما یشكو الباحثون من قلة مصادر التي تستقى منھا المعلومة المفیدة،

وھذه الصیحات ألفناھا في دول العالم  ذلك الحقل، الفرید من نوعھ والمختص بفئة من الباحثین،

الموجود والمجھود الثالث، و صیحة تدل أن ھناك فراغ ونقص في المعرفة والبحث وعدم كفایة 

ویبوح بفواجع . وال نكاد نجد بحثا أو أطروحة لم یشتك أو یئن صاحبھا. المبذول إلى حد اآلن

وھموم وحرقتھ على موضوع تعلق بھ وندرة مادتھ المصدریة أو استعصائھا أو یرفع عقیرتھ 

  .شاكیا من قلة المصادر

لسالكین وانحساره وتذمر الفئة العظمى عالوة على ذلك فان حقل التاریخ حقل ملغوم ومقفر لقلة ا

  .ومزاحمة مجاالت أخرى وتطفلھا على التاریخ والقول فیھ منھ،

                                                             
  .2007البیضاء،  في ندوة ، كلیة اآلداب بنمسیك سیدي عثمان، جامعة الحسن الثاني، الدار كمداخلةقدمت ھذا العنوان )  9

  م19قراءة في مصادر البحرية من القرن
 

 

 

 عمر عمالكي

المعاصرباحث في التاریخ   
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وبما أن العمل منصب في حقل التاریخ، وموضوعھ البحر الذي یحیط بثلثي الكون ویضم عدة 

حضارات ،اختلفت نظرتھا إلى ھذا الكائن المحرك وتنوعت االحاسیس ما بین الوجل والخوف، 

وأما البحث فیھ فقلیل نظرا لما یحدثھ صداه من الریبة  م تورد فیھ إال قلة قلیلة من المعلومات،ول

  .ومواقف ال تخلوا من القدح والتنقیص من عمل البحري ومجال البحر

ومیدان اشتغالنا یبدو مقفرا من قلة السالكین أو شبھ خالي من المشتغلین إال من أخذ اهللا بید وھم فئة 

البحث وخاضت مغامرة التاریخ البحري كمن یخوض عجاج البحر وعبابھ، طالبا  تحدت غمار

األستاذ عبد المجید القدوري، ذ حسن أملي، ذة : السالمة واللحاق ببر األمان وتلك فئة وجب ذكرھا

لیلى مزیان ،ذ عبد اإللھ الدحاني، مقاالت أحمد بوشرب، خلیل السعداني حول بحارة فرنسا، محمد 

  ....غیرھمالمنصور،و

خالف ما وجد من  إن ھذا المیدان حدیث ومتناولوه فئة  قلیلة، ویمتاز بقلة المصادر المكتشفة،    

والذین أشاروا إلى صعوبة ھذا المیدان .تراث األسالف المشتغلین بالبحر وكنانیشھم المتنوعة عنھ

؟ وألن المدرسة 10مدارسھوفنونھ،وقلة المقبلین علیھ من التالمیذ المشتغلین بالبحریة وضیق أفق 

المغربیة منذ القدیم ارتبطت في أغلبھا األعم حول العلوم الكالمیة والجدال ولم تولي العلوم 

وبالتالي حرمان المغرب من تبادل الخبرات، والثقافة  الریاضیة والبصریات والكیمیاء  كبیر أھمیة،

بالعمل البحري والعمالة ما بین رغم وجود تآلیف اھتمت  البحریة وتجارب البحارة والمدربین،

وھنا نسجل مالحظة أولیة تتمثل في المفارقة العجیبة في شكاوینا حول قلة . معلمین متمرسین

  .المصادر وتصریحھم حول كثرة التألیف في العمل البحري وتصحیحاتھ

 إننا نختلف حول الكم لكن نتوحد حول الكیف، فالكتاب المغاربة في عصر األشراف العلویین

یتحدثون عن وجود تآلیف كثیر، وفساد طرق ومناھجھا أو ناقصة المعرفة والكیفیة التدبیریة 

والعلمیة،واستھل معظم الكتاب كتاباتھم بھا والتصریح بأھمیة كتبھم التي ألفوھا حول الموضوع، 

 كنوع من الدعایة وإعطاء تآلیفھم مزید قیمة، وسأكتفي ھنا بذكر عالمین من المصادر البحریة

لتاریخ المغرب، أولھما ھو البحار والرایس الرباطي عبد اهللا میكاني، الذي عاش ومارس البحر في 

مخطوط /1844عھد سیدي محمد بن عبد اهللا، وكتب كتابھ، ھذا في عھد المولى سلیمان سنة

اسمھ تألیف في المالحة البحریة، ویظھر من  :والثاني ھو مجھول، ولھ كتاب. بالخزانة الصبیحیة

الل القرائن التي استقیناھا من الكتاب أنھ عاش في دولة المولى سلیمان وبعده، وال یزال خ

                                                             
إلى نماذج فرار التالمیذ وعدم قبولھم في -تاریخ الضعیف -أشار الضعیف محمد بن عبد السالم الضعیف الرباطي، في تاریخ الدولة السعیدة   10

  .اإلشتغال حول الكتابة والتوثیق بالمراسي المغربیة
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كما سأتطرق إلى تجربة مسافر بحري من توابع اإلمبراطوریة . مخطوطا بالخزانة الحسنیة

قام محمد المنصور مؤخرا بتحقیقھ، . المغربیة، وھو أبو بكر یوسف بن القاضي الفوتي السوداني

  .ع معھد الدراسات اإلفریقیة الرباطبتعاون م

لقد استرعتني كتابات الرجلین في العمل البحري  أردت أن أرشد إلیھا من یعمل على تحقیقھا أو 

تدارسھا واستخراج المكنون العلمي والمدى المعرفي، وكیف دبر المغاربة البحر وعقلیة البحارة 

الریاس، فلیست البحریة عمل كل أمي بل ومستواھم المعرفي الذي وجد أن یكون علیھ البحري و 

  .ینصرف إلیھا كل متعلم وضابط للھندسة والحساب وكل من لھ ھمة و تبصرة

والمعلم البحري المغربي حریص على نقل معارفھ إلى البحارة  وذاك من خالل مجالستھم ونقل 

من الجانب كما نجد  المعارف والتجارب إلیھم وحرصھ على تتبع كل جدید من العمل البحري،

اآلخر تمسك البحارة بالمرشدین الریاس واستزادتھم العلم من عندھم في حقول المعرفة المجالیة، 

وكیفیة رسو السفن، ومواجھة األمواج واألدوات البحریة و كیفیة استعمالھا والصید 

واكتساب الكفایة من خالل التجدید والحرص كل الحرص على التغلب على صعوبات ...وأوقاتھ

  .وائق البحروع

  :الرایس عبد اهللا میكاني الرباطي

أقول وفقني اهللا وإیاكم أني كنت ذات یوم جالسا أتحدث مع بعض إخواني الذین لھم المعرفة " 

بأمور البحر والبحث في ھذا الفن وتذاكرت معھم في أمور كثیرة فأشاروا إلي العبد الفقیر أن یجعل 

  11"ور البحرلھم كناشا لھذا األمر مما یعرفھ من أم

فبقدر ما ارتبط البحارة بالبحر وإن الكتابة عنھ غیر منقطعة وال متوقفة ، وھذا ما نجده في 

وشاعت الكتابة عن فنون الحر وأموره وكثرة العجائبیة  - غیر مدرجة-المصادر المغربیة األخرى 

أغلب  والغرائبیة وفقا ألصول ومرجعیات الواصف والالقط من رحالة وتجار، وسفراء وحتى

التي نقدم لھا . البحارة والحجاج، وترافقت الخرافة والموانع الصادة عن البحر كل ھذه الكتابات

ال تف بالغرض في ظل غیاب أبحاث كثیرة،ھذه الكتابات لم تكن ترضي البحارة  قراءة متسرعة،

التي  - لندرةمما یجعل الحدیث عن ا.المھرة وبالتالي إعمال العقل لتجدیدھا وتصویبھا كال أو جزءا

عمل مؤقت ومرفوع إلى حین، وبالتالي سنحاول أن نبحث ونمیط اللثام عن الجدید ولو  - نحس بھا

  .استعرننا نصوص خارج السیاق واستعنا بھا 

                                                             
  .لواقح األسرار في حدیث السفر و البحر في صناعة الریاس، المقدمة  11
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كتب میكاني لواقح األسرار بعد تقاعده عن العمل البحري وكبره، وھو الذي خاض  1844في سنة 

  12غماره وتعرض ألھوالھ

  :وصف المصدر

لغتھ معربة ومدرجة وقاموسھا من .بابا ومقدمة 12كناش بخط مغربي جمیل ومقروء،قسم إلى 

األلفاظ البحریة المتداولة في المتوسط بین الحضارتین الجنوبیة والشمالیة و األطلنتي وما ھو مشاع 

  .عند العثمانیین

من ھا ومعرفتھا حتى تناول فیھ مجموعة من القواعد التي یجب إتباعھا من قبل الریاس والتمكن 

وكان الغرض من عرضھ ھذا ھو انتفاع العامة .یسھل علیھ السیر والتوقف بالسفن وإبحارھا

والبحارة بالسفر البحري ، ویحمل السالمة للبحار ویرشده إلى العمل العقلي التطبیقي، وفرض 

التعلم الذاتي ومرافقة التعلم والمراس الدائم في الخدمة البحریة، والعمل الیومي على ظھر السفینة و

وأرفق میكاني كتابھ بجداول ومقابالت حسابیة ومعادالت .الكتب النافعة، وترویض العقل بالحساب 

  . حتى ال یجد البحار صعوبة ،وسھل علیھ المغمض من اللغة بالكتابة بلفظ دارج وعامي، في أغلبھ

ضي والطولي، والرؤوس عمل الرایس على التعریف الجغرافي والفلكي وضبط االتجاه والعر

والموانئ المغربیة واألوربیة، ومثیلتھا من الساحل اإلفریقي وجزر الص باالماس واألصور 

  .والخالدات مرؤوس مجاورة للمغرب وأخرى بعیدة كالجزر االنجلیزیة األطلنتیة

رق ویتبین سواء من اللغة واالسماء أنھ أعتمد على معارف المدرستین االسبانیة ومدرسة جبل طا

ویظھر ذلك من خالل استعمالھ ألفاظ اسبانیة لتسمیة المناطق أو االدوات مما یجعل طریقتھ تنحو 

وتدفع الباحث المحقق إلى البحث في ھذه . نحو المصدر االسباني وھو ما نجده في ھذه الكناشة

  .الطرق بھذه اللغة أو بلغات االیبیریین القشتالیة واالركونیة ثم البرتغالیة

  : كناشة المجھول، تألیف في المالحة البحریة

  م إلشارة وردت فیھ 1841كتب بعد سنة . صفحةمعتمدین على النسخة السادسة500كناشة ینیف عن

واقتصرت ھنا في القول على أن األمثلة الواردة في ھذه النسخة قصد بھا توضیح القواعد " 

  13"1841الخاصة بالفرع الفلكي أخذت سنة 

                                                             
وتعرض كذلك لعقوبات سلطانیة ،كما یذكر غیره أنھ عمل بالرباط  فضالة و   نیذكر الضعیف أن الرجل تعرض لألسر من قبل األوربیی  12

  .ألسبان بدكالةالعرائش وتیط بأوامر سلطانیة وكان ممن یسقون القمح المغربي خفیة للبرتغال وا
  .2المجھول تألیف في المالحة البحریة، ص  13
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مومھ مجموعة من النقول المیسرة والمنقولة من مصادر مختلفة أضفى علیھا صبعة فالكتاب في ع

العلمیة واستحسنھا علما أن أصولھ المعرفة تمتح من المعارف االنجلیزیة في المیدان البحري 

  :وقد أشار إلیھ المؤلف بنوع من االفتخار والدعایة لمؤلفھ.فاستعمل بكثرة ألفاظھم ومعارفھم

في علم البحر ...قطا لما یلي ھذه النسخة كل تبدیل وقع وإجادة سمح بھا طول التجربةفال أزال ملت"

نعم   14"متصل التلقي بالقبول الذي قد حصل لھ إلى یوم من أجالء الخاص والعام من أھل انجلطرا

بینھم  وال تعرف الحدود   15التجربة المغربیة حاضرة في العمل البحري ومعارف الجیران تتزاور

  .یز الحضاري أو الثقافي، الذي یحصر ھذا الطابع عند قوم دون غیرهوالتم

والباعث على التألیف البحري عنده ھو لما رأى من حاجة البحارة بالمغرب إلى معارف تقنیة ، 

  :ومحاربة للنقص المعترض

لما كان سنین كثیرة مضت تكلف أناس لتعلیم من اختص بأمر البحر عرض لي غیر ما مرة أن "

بأن جل الموجود من تألیف العمل في البحر وإن كثرت إشاعتھا في سائر األقطار فاسد شكوت 

  ."16غایة الفساد مختل في أجزائھ

المعارف والمصطلحات العلمیة والجغرافیة والمقاییس المدرجة غنیة وموثقة، تحتاج إلى معرفة 

یتوجب على الباحث في  و ما. والھندسة ومعرفة علم الفلك - خاصة اللوغریتم - بعلم الریاضیات 

تاریخ المصادر المغربیة قولھ في إظھار ھذه الكتابات البحریة، ھو أن معظم أصحابھا قد مارسوا 

وطول التجربة ھو بمثابة مفتاح الكتابة في أمور . البحریة ومنھم من عرف عنھ الریاسة والتفوق

منظمة كانت أو غیر منظمة سعت البحر والتعریف بھ وباحتیاجاتھ، وھنا نجد أن المدرسة المغربیة 

إلى بسط المعرفة البحریة وفق منظور وطني وأخالقي، بمحاربة الجھل وحمایة لألرواح وتنظیم 

وعلم معرفة سیر السفن البیت القصید في عمل البحارة  وما یعترضھ من رؤوس البراري .المالحة

" بیت الھابرة"ت كالبوصلة وصفائح البلدان والجزر وحاالت المد والجزر إضافة إلى علم اآلال

والكامل ، ووقت صعود البحر وھبوطھ ، وحاجة البحري الیومیة، وإن التقت مع  17واالسطرب

بعض العلوم المستعملة في المجال الدیني كمعرفة أوقات الصلوات وحلول القمر ومطالعھ،ال ینفي 

لى كون المدرسة البحریة وعلیھ فالكاتب یشیر إ. أھمیة ممارسة ھذه المعارف في المجال البحري

ومعارفھا والعمل البحري بالمغرب في ھذا الوقت، مقنن ولھ أھلھ المختصون والذین یعتنون بھ 
                                                             

  .2نفسھ، ص  14
  .ربينفس الشيء قال بھ، برودیل فرناند في المتوسط ، حین حدیثھ عن القالع واآلالت المستعملة في البحر المتوسط بین العالم اإلسالمي واألو  15
  .تألیف في المالحة البحریة ،المقدمة  16
وتمتاز ھذه االدوات بالتجدد وال تخلوا المكتبة ...ت المغربیة حول العمل باإلسطرالب والجیب والظل، لمعرفة أوقات الصالةتعددت الكتابا  17

  .الوطنیة من تآلیف في ھذا الفن
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لقد كان الغرض من المدرسة . ولھم مشاركة فیھ ودائمي البحث عن االستفادة واالنفتاح على غیرھم

سیر السفن وبعثھا وانتفاع التي یتحدث عنھا المجھول ھو تعلیم المغاربة شؤون البحر وكیفیة 

الطالب البحري بالعلوم العقلیة ویساھم في كثرة وتامین التجارة البحریة المغربیة، وتعوید التجار 

  .على الطریق البحریة

القراءة التي نقدمھا للكتابة البحریة من خالل النموذجین ال تكفي لسد الفراغ في ھذه الدراسة، وإنما 

  :ریخ البحرينستخرج منھا ما یفید التا

  .اھتمام المغرب بالتعلیم المالحي وتنظیم الریاسة البحریة، وتقعیدھا تقعیدا صحیحا - 

كما نسجل حرص الریاس المغاربة على إعداد الخلف وجلب المنافع العلمیة إلى البلد، ونقل معارف 

  .الجیران ومن لھم سبق في البحریة ومالحتھا اسبانیا وانجلترا

  .لبحریة المغربیة غنى معرفي لحظي، لم یكتب لھ الظھورالتنوع المعرفي ل - 

المدرسة المغربیة البحریة، مدرسة منفتحة على ثقافات متعددة ومتصارعة،مع غیاب المدرسة  - 

  .في المدرسین المغاربة . 18العثمانیة وتأثیرھا معرفیا

وابراھیم التادلي، السوداني یوسف ابن القاضي الفوتي التمبكتي،في شكایة الدین المحمدي، * 

  .في زینة النحر بعلوم البحر

یمثالن جابا معرفیا فریدا من نوعھ إذ علقا على رحلتھما الحجیة على ظھر السفینة ما بین  

تعبیرا دینیا أخالقیا واصفا الریاس بالجھل الدیني ) السوداني(اإلسكندریة وتونس و العدوتین،األول

مما یشكل .  الممارسة بالمغرب وسواحلھ،مالحظات قدحیة ومالحظا على الطقوس الدینیة البحریة 

في نظرنا نوعا من التأریخ لحیاة البحارة على السفن والھیئة العامة لمجتمع المراسي، وعوائدھم 

وأما . كتبھ بدافع النھي عن المنكر واألمر بالمعروف،أیام السلطان موالي سلیمان.ومواجھة الطبیعة

الشيء الذي یسمح لنا بتكوین ...ظھر سفینة فیصفھا وتركیبھا و طاقمھا الحاج على) التادلي(الثاني

فكرة عن البحریة المغربیة والبحارة وعامة السواحل في العالم اإلسالمي، حتى ال یشكل المغرب 

 .وال یمكن للمھتم بأمر البحریة نسیان ھذین المصدرین. استثناءا

قدمھا عبد المجید القدوري في " ر بحارة العدوتینكناشة في أمو"لقد قدم من سبقنا لبعض الكنانیش،

وأحسن فیھا الكالم والقول بعد . 18ق/15المغرب واألطلسي، وفي المغرب وأوربا مسألة التجاوزق

                                                             
رھا لكن لم كان للبحارة والریاس العثمانیین والجزائریین فضل كبیر في تدریب ریاس وبحارة أو قرصان  مغاربة في الرباط وتطوان وغی  18

  یتطرق الكناشان إلى نوع التداریب وال المھارات الملقنة أو المعارف المبثوثة؟
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وأحببنا التذكیر بھا فقط ھنا . قول من لھ الفضل لغو فقط، وال ھجرة إلیھا مني بعدما فتحھا األستاذ

  . ھجیرة كل قول وكما تقول العرب ، إنما یقطع قول

وھي كناشة إحصائیة اعتنى بھا االمین عبد الھادي العسري، القائم على شؤون ھذه المرسى وعمد 

وتطرق باستفاضة عبر تقریره المالي إلى ذكر  19لمادة القشینة) أموال(إلى تبیان المحصلة المالیة

من  - الرباط وسال- دخل مرسى العدوتین"أو ما سماه . أوجھ المصاریف والمستفاد

وھو بھذا یعبر ...ویشتمل ھذا السجل على قائمة البحارة، ومنن السلطان علیھم" م1183/1769عام

وعن .عن الموارد المالیة المتولدة من مراسي والمنقولة إلیھا من الداخل والخارج على حد سواء 

ط التجاري واالنساني السیاسة التدبیریة المالیة واالھمیة االقتصادیة لھذه المراكز االمامیة في النشا

غیر أن قراءة ھذا . ثم ربطھ بالعمل السیاسي والسیاسة الداخلیة والمعامالت الخارجیة للمغرب

المصدر یعطینا لمحة وتشخیص واضح عن طریقة االیداع والتدبیر المالي ودور االمناء والجھاز 

الصول المالیة المودعة فھذا الكناش مھمتھ تبریر مصیر ا. الوظیفي والطاقم البشري في الموانئ

وإن اقتضى المقال التطرق في عجالة إلى ھذه  - ھذه المصادر المتنوعة. سنة43ببیت المال خالل 

وقد سبق لألستاذ حسن أملي . ولو اردنا التوسع فلن تكفینا عدة صفحات لتدبیج أغلبھا –النماذج فقط 

مخطوط تحول من كتاب عجائبي إلى ، وھذا ال20أن قدم قراءة في زینة النحر بعلوم البحر للتادلي

  .تقدیم علمي للسفینة تاریخھا

ال غرو أن تتشابھ دواعي الكتابة عن البحر المغربي ونشاطات بحارتھم ونبوغ أھلھا من خالل 

نماذج القرن التاسع عشر المیالدي، تشابھ الحجاج فیما بینھم من حیث الباعث واختالفھما من حیث 

الكتاب المؤرخین للبحریة المغربیة باختالف ثقافاتھم، أو مناطق عیشھم النتیجة، ان تتباین نظرة 

ولھذا نجد التادلي تحدث عن السفینة وأنواعھا . التي ترخي بظاللھا على االحكام والتصورات

والمأكوالت و األشرعة وكیفیة السیر بینما الفونتي، قام بجرد المنكرات والبدع التي یقع فیھا أو 

وھو بمثابة " البوب"أو اعتبار الریاح، المسمى بلغة الریاس ) كطقس الیومي(ة سارت بین البحار

اإللھ الذي یقوم بتحریك السفن الشراعیة، كما اشار إلى واقع حال المرأة على السفینة، وقانون 

، كما بین طرق االغاثة واالنقاذ أو النجدة 21"القراءة الممنوعة"بعض الریاس بمنع قراءة القرآن 

  .م بطرق اسطوریة أو تبنى على معتقد خاص، تسمیة الرایس والسفینة، ومجال اإلبحارالتي تت

                                                             
  مادة نباتیة تخصص لصناعة الصباغة  19
  .في مجلة المناھل ) 20
لقلنا أن النمط الذي تحدث عنھ الفونتي مخالف لما .لو نظرنا في ما قدمھ عبد القادر السودي ،في رحلتھ الكبرى، طبعة الشراطین فاس الحجریة  21

  .قام بھ الریاس الھولندیون معھم
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كل ھذه القراءات الخاصة بكل نموذج وإن اختلفت المنطلقات والمرجعیات أو اتحدت المسارات  

بین عبد اهللا میكاني الرباطي، والمجھول اللذین یتحدان في المنطلق ویتجلى ) الریاس(والوظائف 

رصھما على التكوین الخاص للریاس وممتھني البحریة واالبحار وجعل السالمة عنوان ذلك في ح

فإن غیرھما من . وھدف االبحار تھممھما بحسن التكوین في فن البحریة كأكبر ھدف واسمى نتیجة

المصادر المذكورة إنما یتحدث بعین الرحلة والراكب الذي یمزج بین االلف القاري أو العادة التي 

وبین مراعاة التقالید والمعتقدات أو إعمال العقل والمقارنات بین المغرب وأوروبا، في . یھانشأ عل

  .صناعة البحارة والسفن 

نعم نشكو من قلة المصادر وإلى جانبھ نجد قلة الباحثین في المصدر التاریخي البحري للمغرب 

یجة اھتمام أغلب ومحیطھ الذي یشكو الفراغ ،إن المتتبع للبحث التاریخي لیقف عند نت

االستوغرافیین بالبحث في تاریخ االقتصاد والمجتمع والساسة، لكن ایما باحث سیقف بجالء 

متحسرا عند ذكر االحداث التاریخیة المتعلقة بالبحر وقد ینكر ذاتھ بادعاء وجود تاریخ بحري، 

عالجة من قبل كحقل اھتمت بھ البشریة منذ القدیم لكن ظل غائبا لسنوات طوال عن البحث والم

  .أغلب الباحثین

إن مصادر التاریخ البحري في حدود ما توصلنا إلیھ ال یقتصر على الكنانیش المغربیة الخاصة 

بھذا الغرض، سیما أن الخوض في ما یتعلق باألمور البحریة نادر إال ما حملتھ االتفاقیات واالوفاق 

كل بأرشیفات و التقاریر القنصلیة الدولیة وصدر حولھا من ظھائر، وللوصول إلیھا نھتدي بش

والبحث - والجاسوسیة، التي تعددت أوجھ استعمالھا لكن البحث قل من ھذه الناحیة وكثر تعبھ

  .مما جعل الباحث یوجھ جھده غلى حقول  أخرى - التاریخي كلھ تعب
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تشكل األوفاق العرفیة إحدى أھم اآللیات التي ثم إعتمادھا لتثبیت األمن والنظام داخل القبائل 

المغربیة، حیث كانت القبیلة تستمد قوتھا وشرعیتھا  من خالل سنھا لقوانین وأحكام یكون مصدرھا 

معا، إال أن اإلشكالیة التي كانت تفرض نفسھا بقوة داخل المجتمع القبلي  من العرف والشرع

وتؤرق فقھاءه وعلماءه ھي مدى موافقة تلك األحكام العرفیة للشرع، األمر الذي جعل أجوبة 

الفقھاء تتضارب حول ھذا الموضوع فمنھم من یراھا بدعة مستحدثة خاصة ما كان یفتي بھ فقھاء 

، ولعل مرد ھذا )22(ز ھذه األحكام العرفیة وبالخصوص فقھاء البواديالمدن، ومنھم من یجی

اإلختالف یعود لكون فقھاء المدینة یعیشون في مراكز حضریة تعرف تمركزا سیاسیا وإداریا 

                                                             
  .131: ، ص2005لنشر، الرباط، الطبعة األولى، دار أبي رقراق للطباعة وادراسات صحراویة، المجتمع والسلطة والدین، رحال بوبریك، -  22

  آيت باعمران أنموذجا :القوانين العرفية األمازيغية 

 

  حفیظة بوحسي
  طالبة باحثة

 - كلیة اآلداب ظھر المھراز
  فاس
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لمؤسسات الدولة وبالتالي وجود قضاة یطبقون أحكام الشریعة في كافة مناحي الحیاة العامة،  في 

عیدا عن المركز الشيء الذي یجعل ھذه القبائل تحتكم لجماعاتھا التي حین یعیش فقھاء البوادي ب

  .تستند إلى أعراف یكون بعضھا مطابقا للشریعة وبعضھا األخر قد یخالفھا

إحدى القبائل التي عرفت بنھجھا للقضاء العرفي إلى جانب ) 23(وتعد قبائل آیت باعمران 

امھا الداخلي في مراحل األزمات، الشيء القضاء الشرعي، وتمكنت إلى حد كبیر من تسییر نظ

الذي مكنھا من إحداث قضاء عرفي متمیز، وما ساعد على إستمراریتھ إلى عھد قریب ھو حفاظ 

الحمایة اإلسبانیة علیھ كنموذج للتقاضي بین الناس في ھذه المنطقة، وكمثال على ذلك سنقدم أوفاق 

  ).24(عرفیة لقبیلة أیت بھا ویحیا

شرعیة القوانین العرفیة في منطقتھا، فإننا سندرج أقرت ھي األخرى بوبما أن فرنسا  

باعتبارھا من قبائل ایت باعمران إال أنھا  خضعت ) 25(كنموذج لذلك ما عرفتھ قبیلة اكیسل

للسیطرة الفرنسیة لكونھا نقطة فاصلة للحدود اإلستعماریة في حین أن باقي التراب الباعمراني 

ویومھ (...) " ھو ما تشیر إلیھ اتفاقیة تحدید الحدود بین الدولتینخضع للسیطرة االسبانیة، و

توجھنا الكیسل واباینو الذین نزل بھما عسكر فرانصیس بمقتضى اإلتفاق الواقع مع ایت 

باعمران المشار فیھ أنھ بمقتضى االتفاقیات الواقعة بین الدول تكون قسمة من ایت باعمران في 

ل المخالطة السیاسیة بین الدولة الفرنسیة والدولة اإلسبانیة وقع وألج(...) المنطقة الفرنسویة

ھذا التمییز الحدود نھائیا بین المنطقتین، أما منطقة الدولة اإلسبانیة فكانت محدودة من قدیم بین 

الدول وھي طرفا من البالد من واد نون وواد سید محمد بن عبد اهللا طوال أما العرض فقدرھا 

مترا من البحر وحیث ذكر في االتفاق بینكم وبین المخزن أن الباقي من خمسة وعشرون كیلو 

   ).26("ایت باعمران الذي سیكون في المنطقة الفرنسویة

                                                             
أیت لولوو : وفیھا ثالثة أفخاذ( ، أیت النص)إدبال ویوسف و إد براھیم ویوسف: وفیھا فخذان( أیت أخلف: قبائل ھي 7اتحادیة قبلیة مكونة من -  23

إد بلعید وأیت : وفیھا فخذان( یعزى ، أیت)إد حمو وإد عیسى وإموكاین وأیت باھا ومومن: وفیھا أربعة أفخاذ( ، أیت عبال)أیت ومالن وأكرامن
أیت إیسیمور وأیت اعلي و أیت أیوب وإد موساكنا و ثالث أفخاذ أجنبیة ھي إداوسكوم : وفیھ أربعة أفخاذ أصلیة وھي( ، أیت لخمس)ودار

إد علي : ھا أربعة أفخاذ وھيوفی(، صبویا )وإبیكاتن وإمغان وأي تدریسوفیھا أربعة أفخاذ وھي إد شعیب (، إمستیتن )والسماھرة وأیت یعالتن
األولى، المطبعة  ترجمة ھیبتن الحیرش، الطبعة ،تقییدات حول إفني وأیت باعمران، فانسان مونتاي، )وعمر و إد عبال وبراھیم وإد یاكو وإزناكن

: ممتدا بین خطي العرض األطلس الصغیر الغربي، في جنوب غربمنطقة ایت باعمران ،  تقع 51-44: ، صص2014والوراقة الوطنیة، مراكش، 
   .2كلم1500وعلى مسافة تقارب 35و°29، وبین خطي الطول 30و° 10و 50و9°

الذي یضم أیت إخلف، أیت النص، ایت بوبكر لف : كانت تشكیلة ایت باعمران خالل نھایة القرن التاسع عشر مكونة من لفان متصارعان ھما-  24
، مرجع ...تقییدات حول إفني الذي یضم أیت الخمس، اصبویا، أیت عبال، أیت یعزى، فانسان مونتاي،  إد باھا ویحيإمستیتن، أداوسكوم، لف 

  .54-53:سابق، صص
  .ھي إحدى القبائل المنضویة تحي اتحادیة ایت باعمران، لكنھا خضعت للحمایة الفرنسیة إلى جانب اباینو وغیرھا-  25
  .تعماریتین فرنسا واسبانیا بمنطقة ایت باعمرانوثیقة خاصة توضح الحدود بین الحكومتین االس-  26



 

2016 مجلة لیكسوس العدد السادس ـ أكتوبر      28 
 

 

ھذه المعطیات تدفعنا للتساؤل عن  ماھیة العرف في ھذه المنطقة، وعن الكیفیة التي نظمت 

ثم ماھي أھم اآللیات والوسائل  بھا الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة وفقا لھذه النظم العرفیة؟،

  .الجزریة التي ثم إعتمادھا من أجل تأدیب الخارجین عن ھذه القوانین؟

 .نشأة األعراف القبلیة بالمغرب.1

عرفت القبائل المغربیة أعراف متعددة ومتنوعة منذ القدیم ، وإن كانت تختلف من منطقة إلى 

فقبائل الشمال مثال ال تعرف أثرا قویا وبارزا أخرى حسب البعد أو القرب من المراكز العلمیة ، 

للعرف نظرا الحتضانھا للعدید من األسر العلمیة ، و لقربھا من العواصم العلمیة، في حین كانت 

قبائل الجنوب تعتمد على العرف بشكل كبیر في تنظیم مختلف أمورھا ، والسبب ال یرجع لكونھا لم 

اریخ المنطقة یشھد على أنھا عرفت  العدید من األسر تعرف أسرا علمیة كقبائل الشمال، ألن ت

العلمیة التي كان لھا دور كبیر في إنشاء مراكز علمیة بالمجال ، ولھا من اإلشعاع ما أھلھا لتخرج 

علماء من العیار الثقیل، بل السبب یكمن في  بعدھا عن المراكز العلمیة، ما جعلھا تعرف مزاوجة 

  .الشرعيبین القضاء العرفي والقضاء 

فكانت القبائل التي تأتى لھا اإلتصال بالحواضر تطبق الشریعة اإلسالمیة في كل أحكامھا، بینما    

تركز العرف الممزوج بالفقھ اإلسالمي في الصحراء والمرتفعات، حیث عرفوا بالتقاضي حسب 

األعراف تدون النوازل الجنائیة والمدنیة واألحوال الشخصیة المستندة على األعراف، وكانت ھذه 

في سجالت یتم الرجوع إلیھا عند كل نازلة وعند عدم وجود شبیھة لھا في ھذا السجل یتم اإلجتھاد 

  ).27(في القضیة الجدیدة التي یدون حكمھا ھي األخرى في السجل الموروث

كما حرصت الدول التي تعاقبت على حكم المغرب على اإلبقاء على العوائد البربریة التي ال       

، الشيء الذي جعل بعض القبائل البربریة تتمسك بتعالیم اإلسالم رغم )28(تعارض الشرع 

عوائدھا، بل إنھم یصرفون أمواال طائلة على قضاة دائمین، كما ھو الحال في بني زروال وشیشاوة 

اة وتنمل والریف، غیر أنھ أحیانا حدت ھذه القبائل وفي بعض الفترات التاریخیة التي انعدم فیھا قض

شرعیین أكفاء إلى تحكیم جماعة من األعیان الجاھلة بالشریعة، والذین یصدرون أحكامھم حسب 

  ).29(رأیھم، فتكون لدیھم عبر تعاقب األجیال أعراف خالفت أحیانا تعالیم اإلسالم 

   
                                                             

- 218:، صص1982مطبعة فضالة، المحمدیة، العرف والعمل في المذھب المالكي، ومفھومھما لدى علماء المغرب، عمر عبد الكریم الجیدي، -27
219.   

  
.40 :، ص1963الرباط، ، دار الكتب العربیة، 2الجزء معطیات الحضارة المغربیة، عبد العزیز بنعبد اهللا،  -  28  
 

.41 :، صمرجع سابق، ...معطیات الحضارةعبد العزیز بنعبد اهللا،  -  29  
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أطلق على ھذه األعراف ألفاظ عدة تختلف حسب المناطق، فسكان األطلس یطلقون علیھا 

" قانون األلواح"الذي یعني الطریق، في حین یطلق علیھا سكان سوس " أبرید"أو " أزرف"لفظ 

، واللوح عبارة عن قوانین تتعلق بعقوبات مالیة ضد أي مس )30"(انفالسن"ویسمى أصحابھا 

باإلنسان ومالھ وعرضھ وشرفھ، أو تعریض األمن الداخلي والخارجي ألي خطر، وھناك بعض 

خصوصا وأن العرف قدیما في ھذه المنطقة كتب " تالوحت"ب القبائل تسمى رسومھا العقاریة 

، ألن السبب كما یبدو ھو عدم إنتشار الورق في ذلك الوقت، خاصة في مثل ھذا )31(على اللوح

، إال انھ ولألسف لم یتم العثور على جمیع األلواح المحررة لضیاعھا، وأقدم لوح عثر )32(اإلقلیم

، وھناك لوح أخر لمسجد "أكادیر أوجاریف"والذي یخص حصن ، )33(م1498علیھ یعود إلى سنة 

  ).34(م1569الخروبة بأیت وافقا المؤرخ ب 

غالبیة القوانین العرفیة تشمل النظام القبلي، والقضاء التحكیمي، واألحكام الخاصة بالعقوبات 

الزجریة، والقتل والزنا والسرقة، وأحكام الزواج وأحكام اإلرث واألراضي والعقود 

، لكن ما یالحظ على من یتمسكون بھذه األعراف أن بعض ھذه القوانین یخالف )35(لمدایناتوا

المرأة " الشریعة، خاصة ما یتعلق بقضایا المرأة، وفي ذلك یقول عالل الفاسي في كتابھ النقد الذاتي

ي المتاع وال یعتد بھا إال ف(...) فیما یسمونھ بالمناطق العرفیة لیست لھا أدنى حرمة وال كرامة، 

  .)36"(والزینة

إال أن ھذا األمر ال یسري في جمیع المناطق، فھناك قبائل أعطت دورا للمرأة ولو كان بشكل 

ثانوي كما وجد في ألواح جزولة بسوس، إذ كلفت بتموین إمام المسجد وأساتذة المدرسة، وذلك لم 

كر أنھا من معارف البلد یمنع من ظھور نموذج ناذر للمرأة المتعلمة كعائشة الجشتیمیة التي ذ

  ).37(بتافراوت

  

  

                                                             
مرجع سابق، ، ...العرف والعملھي كلمة أمازیغیة تعني األعیان الذین یتولون أمر القبیلة في المسائل التشریعیة، عمر عبد الكریم الجیدي، -  30
   .221:ص
  .72: ، ص2001الجزء األول، مطابع أمبریال، الرباط، رفیة األمازیغیة، إیزرفان إیمازیغن، القوانین العأحمد أرحموش، -  31
منشورات وزارة األوقاف ألواح جزولة والتشریع اإلسالمي، دراسة ألعراف قبائل سوس في ضوء التشریع اإلسالمي، امحمد العثماني، -  32

  .101:، ص2004والشؤون اإلسالمیة،
  .72: ص نفسھ،أحمد أرحموش، -  33
  .105:، صنفسھ امحمد العثماني،-  34
.221:، صنفسھعمر عبد الكریم الجیدي، - 35  
  .261:، بدون دار النشر، ص1952، 1ط النقد الذاتي، عالل الفاسي، -  36
  .75: ص ،نفسھأحمد أرحموش، -  37
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  القضاء العرفي الباعمراني .2

ھم األعیان الذین یتولون تطبیق المسائل التشریعیة " انفالسن"سبقت اإلشارة إلى أن 

، الذي كان یرأسھ أحد أعیان القبیلة المنتخب من طرف الجماعة "بایت الربعین"ویشكلون ما یسمى

عدد انفالس من قبیلة إلى أخرى، لكنھ یبقى موحدا داخل القبیلة خالل حفل تكریمي، ویختلف 

على حصر عدد ممثلیھا في أربعة  1871الواحدة، كما في مثال جماعة ایت بوبكر التي اتفقت سنة 

وعشرون عضوا، بحیث یكون من نصیب كل ربع من أرباع القبیلة ستة مناصب داخل مجلس 

  ).38(إنفالس

ورة عقود تحمل جمیع الشروط التي من شأنھا أن تضفي على تدون األوفاق العرفیة في ص

العقد الصبغة الشرعیة، من إثبات أسماء الشھود وعالماتھم أسفل العقد، وذكر اسم الجماعة 

المصدرة للوفق، مشفوعا بأسماء الوحدات التي تشكلھا، وقد یعرض الوفق بعد تحریره على نظر 

ھ ویكون عقدا ملزما لجمیع من وقع علیھ أحد القضاة قصد المصادقة على صحة مضمون

 ).39(اإلشھاد

لم تكن األوفاق العرفیة التي یصدرھا إنفالس جامدة البنود، كما یشیر الى ذلك علي المحمدي 

الذي تتبع بعض أعراف قبیلة ایت بھا او یحیى وخلص إلى أن القضایا تكون قارة بینما تتغیر قیمة 

على ذلك من أن القتل وارد في سائر األوفاق إال أن التغیر  التعویض وقدر األنصاف، وأورد مثاال

  ).40(الحاصل یكون في مالبسات ارتكابھ وفي تحدید القدر المالي للدیة وكذا قدر وشكل األنصاف

لكن السؤال الذي یتبادر إلى الذھن ونحن بصدد إستعراض حیثیات سیر القوانین العرفیة      

  .ض ھذه القوانین؟بایت باعمران ھو كیف كان یتم فر

أن الجماعة سواءا : یجیب األستاذ علي المحمدي المتخصص في تاریخ ایت باعمران قائال

كانت من قبیلة ایت بھا او یحیى أوایت بوبكر تستند  إلى الضغط المادي كوسیلة لجعل أعراف 

صد بھا قدر القبیلة نافذة المفعول، والذي یترواح بین الغرامة واألنصاف والعشاء، فالغرامة یق

مالي  یطالب الجاني بتسدیده تعویضا للمعتدي علیھ، أما األنصاف فكان یقصد بھا ذعیرة نقذیة 

كان یلزم بأدائھا الیت الربعین كل من خرق عرفا من أعراف القبیلة، في حین أن العشاء ھو 

  ).41( "ذعیرة بالمال العین والتي تتمثل في تقدیم الجاني وجبة عشاء الیت الربعین

                                                             
  .56-55: ، صص2014والنشر، الرباط،  مطبعة أبي رقراق للطباعةالسلطة والمجتمع في المغرب نموذج أیت باعمران، علي المحمدي، -  38
  .57:نفسھ، ص-  39
  .59:ص نفسھ،-  40
  .67:ص مرجع سابق، ،...السلطة والمجتمععلي المحمدي، -  41
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ال یشكل الضغط المادي وحده الوسیلة الوحیدة لفرض احترام أعضاء القبیلة، بل كان یرافقھ 

ضغط معنوي یتمثل في الیمین التي كانت الھیئة المشرعة في القبیلة تولیھا أھمیة خاصة كوسیلة 

الیمین من وسائل إقامة البینة، والذي یمیز فیھ بین الیمین الفردیة الذي یؤدیھ أحد أطراف النزاع و

  ).42(الجماعیة التي یؤدیھا المتھم بمعیة عدد من أقاربھ

إذا كانت ھیئة إنفالس تختص في البث في أمور القبیلة أو في عالقتھا مع قبیلة أخرى وكان       

، )43(األشیاخ یختصون في النوازل التي لھا ارتباط بالمعامالت الخارجة عن نطاق الملكیة العقاریة

  .ء الشرعي لیبث فیھ؟فما الذي بقي للقضا

كانت القضایا التي تعرض على نظر الفقھاء تتمحور حول اقتسام أو تفویت نوع من أنواع       

، وكان القضاء )44(الملكیة العقاریة او حول رابطة الزواج وما یمكن أن ینتج عنھا من مشاكل

ألخیر، بمعنى أن العرفي حاضرا بجانب القضاء الشرعي في تنفیذ األحكام التي یصدرھا ھذا ا

العرف كان یشكل النواة األساسیة التي یتم التحكیم بواسطتھا في المجتمع الباعمراني، لكن ذلك ال 

یعني أن القضاء العرفي یعلو عن القضاء المخزني الذي یشكل الھیئة العلیا التي یتم االحتكام إلیھا 

خص لنفسھ دور تعیین القضاة  ، فرغم إعتراف ھذا األخیر باألعراف إال أنھ)45(عند االقتضاء

والقیاد الذین یبثون في الغالب في النزاعات المستعصیة على القضاء العرفي، وھذا یظھر لنا بجالء 

أن السلطة القضائیة تتوزع بین القضاء العرفي والقضاء الشرعي والقضاء المخزني لكن الغالب 

  .لى المجال الباعمراني في التحكیم ھو القضاء العرفي الذي تمكن من فرض سیطرتھ ع

استمرت األعراف في فاعلیتھا حتى بعد فرض نظام الحمایة اإلسبانیة على المنطقة سنة      

، والتي تفید تعیین أمغار سعید على 1934ماي  2، كما تدل على ذلك وثیقة مؤرخة بتاریخ 1934

قدكم أخیكم السید سعید بن قد ولیت علیكم أمغار قبیلتكم لیدبر أمركم وی(...) "جماعة ایت الخمس 

الحسین بن یحیى، أن یتخذ ما اشتملتھ القوانین العرفیة التي جرت العمل بھا في ایت بعمران، 

  .)46("لیعاملكم باألنصاف ویسلك بكم طریق الخیر

إعتراف إسبانیا بأعراف المنطقة لم یكن الغرض منھ ھو إبقاء الحال على ماھو علیھ إنما ھو      

النوایا الحسنة تجاه الساكنة كبادئ األمر، غیر أنھا تراقب عن كثب تطبیق ھذه  وسیلة إلظھار

األعراف وتقف على جمیع تفاصلیھا، إبتداءا من إنجاز لوائح بجمیع انفالسن المنطقة ومجال 

                                                             
  .70-69:، صنفسھ-  42
  .65:، صنفسھ -  43
  .71:،  صنفسھ -  44
  ..82:ص نفسھ، -  45
.1934نایو  2عة آیت الخمس، في اصة حول تعیین أمغار سعید على جماوثیقة خ- 46  
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عدد " حكمھم، كما تشیر إلى ذلك وثیقة من الحاكم اإلسباني إلى أمغار سعید یأمره فیھا أن یبین لھ

الذین ھم في حكومتھ كل واحد باسمھ وبین لھ أیضا اسم المدشر الذین یأمر علیھم إنفالسن 

، وصوال إلى تنفید عقوبات على إنفالسن الذین یتكاسلون عن تنفیذ األوامر )47((...)"بأذنھ

ومن عجز من إنفالیس عن إستیفاء اإلذن تجر علیھ العقوبة بسبب " الرسمیة للجمھوریة اإلسبانیة

، مما یظھر النیة الواضحة للحكومة اإلسبانیة في إخضاع مجال )48("مر الرسمیةإھمالھ لألوا

  .نفوذھا للقوانین اإلسبانیة ضاربة غرض الحائط بأعراف المنطقة

  نماذج من القوانین العرفیة الباعمرانیة.2

  اتفاقیة أھل الحل والعقد بآیت بھا او یحیى  -  أ

بھا او یحیى وھي مؤرخة بتاریخ  ذي الحجة عام نورد ھنا اتفاقیة بین شرفاء ومرابطي وطلبة ایت 

وبعد، فقد اتفق بنو وحیا ، أعني أھل الحل والعقد من شرفائھم : "والتي جاء فیھا ما یلي 1272

ومرابطیھم والطلبة وغیرھم، عموما وخصوصا، على مصالح بالدھم وطرقھم وأسواقھم وسائر 

  :مصالح بالدھم ومصالحھم أنھ

  المقدرة العقوبة  جریمة السرقة
  

  .فجزائھ مائة یمین في ثالثة أیام  من اتھم بالسرقة في وقت العیب والحركة
  فقد لزمھ غرمھ  من سرق لھ شيء من البھائم في نوبتھ

من سرق لھ شيء في متاع الناس عنده، فسواء 
كان ودیعة، وكان معھ حوائج رب الدار، أو 

  بھیمة 

  .لم یلزمھ غرمھ وأنما لزمھ یمین فقط

فعلیھ أن یخرج ذلك األثر أو یخلص تلك   اتبع أثر السرقة إلى دار أحدمن 
  .السرقة

فإن لزمھا غرم تلك السرقة بنفسھا، وال یلزم   السرقة بیننا وبین تكنة
وال غیرھا، بعد یمین على ) 49(فیھا البشارة 

  .ذلك
فعلى صاحب السرقة الخیار بأخذ من أراد    أما المتھمون بالسرقة

 .منھم
  

  .وأنما لزمت البشارة من كان معھ في السرقة  المعدم فلیست علیھ البشارة
  .فأنما یغرم من كان معھم في السرقة وال غیرھا  العبد والمرأة فلیسوا بالشركاء في السرقة

  

                                                             
  .1935ینایر  29وثیقة خاصة من الحاكم اإلسباني إلى أمغار سعید، في -  47
  .1938یولیوز  21وثیقة خاصة من الحاكم اإلسباني الكمنضنتي إلى أمغار سعید في -  48
.المكافأة المالیة التي كان یحظى بھا من دل أحدا على ما سرق منھ- 49  
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ھذا الوفق العرفي لم یختص بتنظیم العالقات الداخلیة الیت بھا او یحیا فقط، بل امتد األمر إلى 

السرقة بیننا وبین "ا مع باقي القبائل ، كقبیلة التكنة التي یوحي  البند المتعلق بسرقتھم تنظیم عالقتھ

تكنة فإن لزمھا غرم تلك السرقة بنفسھا، وال یلزم فیھا البشارة  وال غیرھا، بعد یمین على 

  .إلى أن ھناك اتفاقا  قبلیا بین القبیلتین  ، "ذلك

  العقوبة المقدرة  جریمة الضرب
  

  
  )50(من خاصم مع أحد وضربھ بالعمارةوأما 

  
  ).51(أن أصابتھ في بدنھ فخمسون مثقاال 

 .وإن لم تصبھ فعلیھ عشرة مثاقیل 
  

  
  أما المضروب في الرأس

  إن كسر رأسھ ففي كل عظم ثالثة مثاقیل
  .وأن لم یكسر، خمسة مثاقیل مع الذبیحة

  .نصف دیةفأعرجھ أو شل یده، فعلیھ   وأما من كسر رجل أحد أو یده
 

  العقوبة المقدرة  حادثة القتل 

فإن إخوان المقتول یتبعونھ بذمھ، باثني عشر   وأما من قتل أخاه

رجال من ظھر المقتول إن كان عنده إخوة، وإن 

لم یكن عنده إخوة فیجعلھم بالذبیحة اثني عشرة 

 .كذلك

  

وأما البارود إن كان في الصف، فخرج فیھ ما 

عمارة، ولم یظھر منھم ینیف على اثني عشر 

  القاتل، وال من یقوم منھم أنھ ھو القاتل

  .فعلیھ جمیعا دیة المقتول

 .سواء  وأما العمد والخطأ في القتل

  

  .خمسون مثقاال مع البقرة ذبیحة لھ ال غیر  وأما الدیة بیننا وبین تكنة

  
                                                             

.یقصد بھا الرصاص- 50  
 12فلس وكل فلس على  24موزونات، وتشتمل الموزونة على  10وكل أوقیة تشتمل على )أو دراھم(أوقیات  10من  یتركب المثقال في النقد-  51

معجم المصطلحات اإلداریة واأللفاظ العامیة ، عبد اللطیف الشادلي، )كرام 29.116(حبة، ووزنھ عشرة دراھم 12زالغي وكل زالغي على 
  .197:، ص2007المطبعة الملكیة، الرباط، لفات المغربیة، واألجنبیة الواردة في بعض الوثائق والمؤ
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  :حوادث مختلفة

  العقوبة المقدرة  نوع الجریمة

من دعاه أخاه ألحد، وأما من كسر الدعوة عند 

  سواء كان فقیھا أو شیخا، ولم یأت فخلف

علیھ ثالثة أیام إن غار علیھ فلم یلزمھ شيء، وإن 

لم یتخلف وغار علیھ صاحبھ، فعلیھ جمیع ما 

 .خدم في تلك الفتنة من قتل أو جرح

  

وأما یمین الخمسین یمینا فوقتھ من الظھر إلى 

  العشاءـ أن لم یأتھ صاحبھ

ما اتھم علیھ، سواء كان سرقة أو فعلیھ غرم 

غیرھا، وأما عشرة إیمان فلیس كذلك، فعلى 

صاحب یمین أن یأتي بیمین آخر، ویدفع لھ من 

  .رابط علیھ الیمین فواتھ

وأما العبد إن قطع أذن بھیمة، سواء كانت 

  مھرة أو غیرھا

  .إنما لزم رب العبد اثني عشر مثقاال ال غیر

 

  بھا او یحیاالقانون العرفي  الیت   -  ب

سبقت اإلشارة إلى أن ایت بھا او یحیا ھو احد اللفان المشكالن الیت باعمران إلى جانب ایت 

بو بكر او یحیا، ووفقا لھما یتم تدوین األوفاق العرفیة الخاصة بكل لف مع ذكر المجموعات 

عة آل ایحیى وبعد، فقد اتفقت جما:  "المنضویة تحت كل واحد منھما، كما توضح الوثیقة التالیة

، وبنو (...)، وبنو العزاویون(...)كلھم، أعیانھم وعامتھم، صغیرا وكبیرا، بنو عبد اهللا

  ).  52("، واألصبایون (...)، االعالیون (...)، وبنو األیوبیین(...)االسموریون

لقد وضع أعیان قبیلة ایت بھا او یحیا قوانین محكمة لتأذیب المخلي باألمن في القبیلة،  

وأوجدوا لذلك عقوبات تختلف حسب نوع الجرم المرتكب، الذي كان یترواح بین القتل والضرب 

 :نورد نماذج من تلك الحوادث والعقوبات المقدرة لھاوالسرقة والفساد والتزویر، و

 

  
                                                             

  .1873أكتوبر  8الموافق ل  1290وفق ایت بھا او یحیا المؤرخ بمنتصف شعبان -  52



 

2016 مجلة لیكسوس العدد السادس ـ أكتوبر      35 
 

 

  العقوبة المقدرة  حادثة القتل
فعلیھ أربعمائة أنصاف، وأربعة وعشرون   أن من قتل أحدا

، )53(رأسا من الغنم، وغرارتین من تمنت
وما شبع القبیلة من ) 54(وصاعین من االدام،

    .الطعام

  

  العقوبة المقدرة  جریمة السرقة
  

  من سرق شیئا في الخال، فإن تبین
فعلیھ، خمسون مثقاال انصافا، ورد ما سرق، 

  ومثلھ بشارة
 .وأن اتھم فعلیھ خمسة وعشرون یمینا

  
فعلیھ مائة مثقال إنصاف، وخمسون   من سرق شیئا في الدار أو جموز النحل

  ھجم الدار) على(مثقاال
  .فإن لم یبین شیئا فعلیھ خمسون یمینا

من تبع آثار سرقتھ حتى یدخل بالد احد من 
  القبائل، في دیارھم

وھم یخرجون لھم أو یغرم ذلك السرقة  
 .وبشارتھا، ویعطیھ مائة مثقال أنصافا للقبیلة

  

                                                             
  .العسل-  53
  .السمن-  54

  العقوبة المقدرة  حادثة الضرب
 .فعلیھ خمسون مثقاال إنصافا، والذبیحة  ومن ضرب أحدا بالعمارة من غیر جرح

  
فعلیھ مائة مثقال إنصافا للقبیلة، ومائة مثقال لمن   أحدا بالحجارة) الضارب(فإن جرح

جرح وما فوت حتى یبرأ، وبعد أن یحلف أنھ 
  ).الضارب(فوت كذا یعطیھ لھ 

ومن خرج بالعمارة، وكسر المصاب في 
  الرأس أو الرجل أو الید

فعلیھ مائة مثقال وخمسون مثقال إنصافا، ومثل 
كسر، وما فوت حتى یبرأ، بعد أن یحلف ذلك لمن 

  .في المصحف أنھ فوت كذا، یعطیھ لھ من كسره
ومن ضرب أحدا بالحجارة، وجرحھ في 

  الرأس من غیر كسر
  

  فإن كسر رأسھ بالحجارة أو رجلھ أو یده
  
  

  فعلیھ خمسة عشر مثقال، والفوت حتى یبرأ 
  
فعلیھ خمسون مثقاال انصاف، وخمسون مثقاال  

 .لمن جرح، والفوت
  

 .فعلیھ ثالثون مثقال لكل سن  من كسر أسنان أحد
  

  .فعلیھ نصف الدیة  من قلع عین أحد
  .فعلیھ نصف الدیة  وكذا أن عطب إحدى رجلیھ أو إحدى یدیھ
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فعلیھ مائتي مثقال إن تبین إنصافا، وكذلك    من سرق شیئا في جمیع مساجد بني یحیى
زاویة سیدي إبراھیم بن عبد اهللا أحرا، وزاویة 

  أتول
فمن اتھم أحدا بالسرقة فیھا فعلیھ مائة حالف  

  في ثالثة أیام
  یغرم بشھادة السارق مثلھ أو البعد   ومن عرف بالسرقة وكان متھما

ومن شھد أحدا على األخر أنھ سرق ولیس من 
  أھل السرقة

ال بد أن یبین ذلك أو یزكوه عشرة من إخوانھ،  
  شھادة صحیحة

وإال فال، ال تقبل شھادتھ على أحد، غیر إن كان   بالزور وأما الشاھد إن كان حالھ یشھد
حالھ یسرق وعلم الناس بسرقتھ تجوز شھادة 

  من شھد علیھ
 

  العقوبة المقدرة  حوادث قطع الطریق
فعلیھ مائة ریال لكل واحد انصافا، ویرد ما نھب   من قطع في طریق أسواقھم

  وبشارتھ
مثقال إنصافا، ویرد ما نھب مع فعلیھ مائة   من قطع في الطریق من غیر سوق

  .بشارتھ
اھتم الباعمرانیون بحوادث الفساد األخالقي  وأقروا قوانین لزجر ھذا الفساد تتفاوت حسب حیثیات 

  .إرتكاب ھذا الجرم

  العقوبة المقدرة  حوادث الفساد األخالقي

  .فعلیھ مائتي مثقال، ومثل ذلك لرب الدار  من قبض أحدا في داره على الفساد

ومن تعرض للمرأة في الطریق یرید فیھا الفساد 

  أو یربطھا

فعلیھ مائة ریال أنصاف ومثل ذلك للمرأة، إن 

  قامت علیھا البینة

  .فعلیھ مائة مثقال إنصاف، مثل ذلك للمرأة  من قبض في الخال من امرأة في الفساد

 

  العقوبة المقدرة  حوادث التزویر

فعلیھ مائتي مثقال، سواء الكاتب أو من ظھر   بالتحقیقومن كتب عقد الزور، وظھر بیده 

 .علیھ
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  :حادثة رفض دعوة اھل القبیلة

ما یدعو للتأمل فعال وبعمق ھو ما إھتم بھ مدوني األوفاق العرفیة الباعمرانیة من الحرص على 

في البند  عدم اإلنفراد والدعوة لإلنخراط في الجماعة، ومعاقبة كل من یرد دعوة أخیھ كما ھو وارد

  :التالي

بن یحیى أو مقدمتھم، وكسر الدعوة، فعلیھ عشرة مثقال لكل ... ومن دعا أحدا، عند بعض "

 ".دعوة، فإن كسر ثالثة دعوات فعلیھ ثالثون مثقال، ویلزمھ  الغرم

  اتفاقیة للسلم بقبیلة اكیسل -ت 

وبعد فقد شھد ھؤالء  "، وقد جاء فیھا1241یرجع تاریخ ھذه اإلتفاقیة إلى جمادى الثاني عام 

بأنھا تحاسبوا بینھم وبین الفقیھ الحسین (...): قبیلة ال صبویا وال السمھر من عین أكیسل 

مرزوك فیما فوت في الفتنة التي وقع بین قبیلة االسموري في أكیسل وبین قبیلة االسمھریین بعد 

الحسین المذكور أعاله وھو فتنة الحساب بینھم وبین قبیلة الھصباویون حتى ظھر ما بدت الفقیھ 

ثمانیة عشر سقایة وأربعین غرار من الشعیر وأربعة أصواع من السمن وخمسین رأسا من الغنم 

وبقراتین من الذبیحة وھو ما تحاسبوا علیھ وجعلوا علیھ ثالثة لیال من الماء في عین إكیسل 

لحساب بینھم واكلوا بعد التي كانت تحت یدیھ وحید ما لھ في التراب في سقایة اكیسل في ذلك ا

الحساب المذكورون مائتین مثقاال بینھم من ید الفقیھ الحسین المذكور في انھ المذكور في عین 

اكیسل وبھ عند االقتداء بینھم طال الزمان ام قصر وبھ كتب بتاریخ شھر اهللا جمادى الثاني عام 

ھ امین وعبد ربھ ابراھیم بن عبد ربھ سبحانھ مبارك بن عبد اهللا بن مرزوك لطف اهللا ب  1241

  ).55("الحاج االتولي الصنھاجي غفر اهللا لھ

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
.1241وثیقة خاصة حوا اتفاقیة السلم بین قبیلة ایت اسمور والسماھرة بتاریخ جمادى الثانیة - 55  
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  .)56(خریطة توضح حدود ایت باعمران وضمنھا قبیلة إكیسل

  :القانون العرفي لقبیلة إكیسل -ث 

  :على أنھم اتفقوا أن ... اتفقت جماعة أھل إجیسل أن من مصالحھم"

  .بین أھل إجیسل بالفتنة أنھ تلزمھ خمسة وعشرین مثقاال لكل جھة من تلفق على الفتنة-

  .وأن الذي رد الماء لیس لھ تلزمھ خمسة مثاقیل -

  .والذي دخل بحیرة لیس لھ تلزمھ خمسة مثاقیل-

  .والذي دخل دارا بقش لیس لھ تلزمھ خمسة وعشرون مثقاال -

  .والذي خرج عمارة في الفتنة تلزمھ خمسین مثقاال -

لذي سرق تلزمھ خمسین یمینا في ثالثة عشر أیاما وإن ظھرت علیھ السرقة تلزمھ عشرة وا -

  .مثاقیل ویعشي ایت اربعین وان اإلنصاف للجمیع

                                                             
  .، مرجع سابق...تقییدات حول إفني ، فانسان مونتاي، -  56
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ھذا ما وقع فیھ انصاف الفتنة لیت اربعین المذكورین وان انصاف البلد ألھلھ ولمن حضر معھم  

، وقد اتفقت جماعة أھل إكیسل أنھم اتفقوا أن كل كانون یعطي كفة یكون فیھا صاع من ...من 

  ).58"(المذكورین في كل عام ) 57(الحب لرم

اعمران أو في غیرھا من المناطق، قد یظھر جلیا أن القوانین العرفیة التي وضعت في ایت ب

لعبت دورا كبیرا في حفظ النظام داخل المجتمع القبلي، الذي وضع قواعد قانونیة محلیة تراعي 

الخصوصیات المحلیة لكل منطقة، ألنھا قواعد مرتبطة بالواقع المعیش الذي یفرض نفسھ أمام 

انت تغیب فیھ السلطة المركزیة الجماعة لتنظم شؤونھا الداخلیة  وحتى الخارجیة في وقت ك

  .المباشرة عن تدبیر ھذه المناطق

كما أن الداعي لدى معظم واضعي القوانین العرفیة كان ھو فرض النظام ولیس الخروج عن 

الشرع كما ذھبت إلى ذلك بعض األقالم وما إصرار واضعي القوانین العرفیة على إشھاد عدول 

تیارھم للمساجد لعقد اجتماعاتھم العرفیة  وأیضا الحمدلة التي وقضاة على بنود اتفاقیاتھا وكذلك اخ

  .یبتدئون بھا عقودھم إال دلیل واضح على تمسك ھذه المناطق بالشرع اإلسالمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                             
  .یقصد بھا الرجال-  57
  .وثیقة خاصة حول القوانین العرفیة لقبیلة إكیسل بدون تاریخ-  58
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  القانون العرفي لقبیلة ایت بھا او یحیا: 1الوثیقة
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  اتفاقیة اھل الحل والعقد بایت بھا ویحیى:  2 وثیقةال
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  تعیین أمغار سعید على قبیلة ایت الخمس: 3 وثیقةال
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  اتفاقیة للسلم بقبیلة إكیسل:  4وثیقة ال
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.القانون العرفي لقبیلة إكیسل: 5 وثیقةال  
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ال یزال ورش كتابة وإعادة كتابة التاریخ المحلي بالمغرب، على ضوء المنجز االستوغرافي 

الكولونیالیة، أو في صیغتھ الوطنیة، مفتوحا أمام مختصي الزمن، الحاصل الیوم، سواء في صیغتھ 

ونظرائھم من باقي التخصصات المجاورة، بل ومختبرا واعدا الختبار وقیاس عدة فرضیات 

ومفاھیم، مستمدة من تقارب التاریخ مع أسئلة العلوم االجتماعیة، بھدف  تحلیل وإعادة تأویل واقع 

وما بعده، من منطلق ماكروتاریخي، ألجل الخروج بتأویالت جدیدة،  بنیات المغرب ما قبل الحمایة

تصورات مثمرة، قراءات غنیة، تدفع نحو إخصاب حقل المعرفة التاریخیة، بعد حالة االنحباس 

، 59الذي تشھد علیھ عدید من أبحاث التاریخ برحاب الجامعة المغربیة، إن منھجیا، أو حتى معرفیا

                                                             
حصیلة وتقویم، منشورات كلیة : ولیة، ضمن البحث في تاریخ المغربد السبتي، التاریخ االجتماعي ومسألة المنھج، مالحظات أعبد االح -  59

 .49-44،ص، 1989سانیة بالرباط، اآلداب والعلوم االن

 
 

 عبد الحكیم الزاوي
باحث في تاریخ المغرب 

 المعاصر

كتابة وإعادة كتابة التاريخ المحلي بالمغرب 
.وأسئلة تجديد المعرفة التاريخية  
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شأنھ أن یزیل عتمة كثیر من قضایا الجدل التاریخي، وأن یعید االعتبار ھذا التصور المنھجي من 

   60 .للمؤرخ وللمعرفة التاریخیة ضمن الھندسة السیاسیة واالجتماعیة والتربویة بالمغرب

ورش معرفي مفتوح وممتد، یستمد مشروعیتھ المنھجیة، من خلفیة التقارب التي راكمھا التاریخ   

مسیرة إثبات ھویتھ، وفرض ذاتھ على مختلف مباحث العلوم االنسانیة كمعرفة ابستمولوجیة في 

، كما یستمد شرعیتھ السیاسیة ...المجاورة، من انتربولوجیا وسوسیولوجیا ولسانیات وسیمیائیات

واالجتماعیة في مواكبة انشغاالت البادیة المغربیة في زمن التحول، من قیم التضامن العضوي 

كھایم في مجتمع القبایل بالجزائر، نحو انغراس قیم جدیدة في البنیة وااللي، التي رصدھا دور

االجتماعیة، تعید إنتاج نفسھا في ثوب مختلف، لیعاد طرح استفھام سوسیولوجي ملح، بانھجاس 

راھني، سبق لجاك بیرك أن تناولھ بالفضاء المغربي، ما معنى القبیلة بشمال افریقیا؟ أمال في 

، نقال عن "الواقعة االجتماعیة الشاملة"اطة بما سماه بول ریكور بانخراط المؤرخ في اإلح

  .صاحبھا مارسیل موس

ھذا اإلنھجاس المنھجي شكل محور العدید من المراجعات والقراءات، التي ھمت تجدید حقل   

المعرفة التاریخیة، من طرف عدة باحثین بالمغرب وخارجھ، من أجل نقل مجال اھتمام التاریخ من 

تاریخ "في األحداث والوقائع، إلى مجال البحث حول الخطاب، أو ما یمكن وسمھ بالبحث 

، بھدف ضخ دماء جدیدة إلى شرایین البحث التاریخي، وتجاوز حالة االنحباس المعرفي 61"التاریخ

التي تسم عدید من األبحاث التاریخیة، التي أضحت تنجز من دون " التراكم الھش"والمنھجي، و

جیة واضحة، وفي غیاب واضح  لعمق اشكالي، ومن دون احتكاك عملي مع أسئلة خلفیة ابستمولو

  . العلوم المجاورة

والحاصل، یتضح لمتتبع مسار االستغرافیا المغربیة منذ االستقالل إلى الیوم، انھجاس الباحثین     

علنة عند المغاربة بالخوض في إشكالیات التاریخ المحلي، وھو أمر ال یخلو من خلفیات معینة، م

، الذي ھیمن علیھ 62البعض، ومضمرة عند االخر، یرتبط بعضھا باستعصاء كتابة تاریخ الحمایة

واالستعاضة عنھ ... األجانب، من أمثال دانییل ریفي وبییر فیرمورین وولیام ھوینسطن واخرین

                                                                                                                                                                                              
، ضمن البحث في تاریخ المغرب، م س، ص، "البحث الكولونیالي حول المجتمع المغاربي في الفترة االستعماریة، حصیلة وتقویم"ابراھیم بوطالب، 

136-137.  
Jacques Berque  « Cent vingt-cinq ans de sociologie maghrébines » Annales. Economies  Sociétés  
Civilisations  n˚ 3  1956  p 321. 

،على ھامش توقیع كتاب للباحث محمد أقدیم، 2016بامنتانوت، غشت " التاریخ المحلي لسكساوة" أصل ھذا النص مداخلة في ندوة حول  -  60
  .2016االمان، ، داریخ المحليالتحوالت السوسیوتاریخیة في منطقة األطلس الكبیر، من أفیفن إلى امنتانوت، مساھمة في كتابة التار"
  

  .2015محمد حبیدة، بؤس التاریخ، مراجعات ومقاربات، دار االمان، الطبعة األولى،  -61
   .2012عبد األحد السبتي، التاریخ والذاكرة، أوراش في تاریخ المغرب، المركز الثقافي العربي، الطبعة األولى،

  .70-49محمد حبیدة، بؤس التاریخ، م س، ص  -  62
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درتھا على بكتابة تاریخ القرن التاسع عشر، الذي سیفرض واقعا معقدا تجاوز الدولة المخزنیة، وق

ضمان السیادة، ھذا الوضع المعقد، سیجعل المؤرخین یتبنون رؤیة استرجاعیة للزمن، فمن 

   63.اإلستعمار إلى أصول االستعمار، ومن الحركة الوطنیة الى جذور الوعي الوطني

یمكن تأصیل بدایة اإلھتمام بھذا الورش التاریخي، الذي یروم دراسة القبیلة المغربیة كبنیة     

مركبة، في امتداداتھا الكبرى، وعالقاتھا االفقیة والعمودیة، بمحاولة السوسیولوجي الفرنسي  جاك 

وھو تألیف  64"دراسات في التاریخ القروي" تحت عنوان 1938بیرك التي صدرت سنة 

یولوجي ال یخلو من انھجاسات تاریخیة واضحة، لتتناسل بعد ذلك األبحاث المھتمة بتفكیك سوس

التاریخ المحلي، خاصة في السیاق المغربي مع منتصف السبعینات من القرن العشرین من خالل 

للعربي مزین، وصوال إلى لحظة اإلسھال " تافیاللت"و 65ألحمد التوفیق" اینولتان"أطروحة 

أفقدت ھذا النوع من التاریخ خصوبتھ المعرفیة، في سیاق زمني معین، ال زالت  المفرط التي

  . تداعیاتھ تخیم على المشھد التاریخي إلى الیوم

فما الذي یغري مؤرخ الیوم في العودة إلى دراسة وإعادة تدبیر ماضي الظاھرة بعبارة جاك   

لمحلي؟ ما اإلضافات التي قد تنضاف لوغوف؟ ما الرھانات الكبرى التي تحرك البحث في التاریخ ا

إلى حصیلة المنجز االستوغرافي القائم منھجیا ومعرفیا ؟ ألم یحن بعد الوقت إلقامة دراسات 

مونوغرافیة تركیبیة تجیب عن قضایا كبرى وأعمق من تاریخ المغرب، بعیدا عن فحص الجزئیات 

لنبش مجددا في اشكالیات التاریخ كما قال عبد اهللا العروي؟ وھل تمتل عودة مؤرخ الیوم إلى ا

المحلي محاولة استغوار مشبعة بھموم راھنیة، تمتح من عسر تحدیث البنیات الذھنیة للبادیة 

  المغربیة بسبب ثقل اإلرث القبلي؟

تسعى ھذه الورقة، إلى محاولة رسم خطاطة نظریة حول مسار اسطوغرافیا التاریخ المحلي   

التاریخیة بھذا الورش، انطالقا من مساءلة المنجز  بالمغرب، ورصد مسارات الكتابة

االستوغرافي، سواء في صیغتھ الكولونیالیة، أو المغربیة، بھدف التقاط االشارات الكبرى التي قد 

تساعد على فھم متقدم لواقع اشتغال البنیات االجتماعیة واالقتصادیة بتاریخ المغرب ما قبل الحمایة 

 :ودنا إلى التقاط أربع لحظات كبرىوما بعده، وھو كشف أولي یق

 

  

                                                             
  .111عبد االحد السبتي، التاریخ والذاكرة، م س، ص  -  63

64- J. Berque  Eudes d’histoire rurale maghrébines  Tanger- Fès  1938. 
 .1983، منشورات كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة بالرباط، )1912-1850(أحمد التوفیق، المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، اینولتان  65- 
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  : لحظة المحاوالت الفردیة -1

انصب اھتمام الباحثین األوائل في نھایة القرن التاسع عشر على  استكشاف وتحلیل المشھد    

االجتماعي بالمغرب، من منظور المغایرة، الغرابة، الطقوس السحریة واإلیكزوتیزم، إنطالقا من 

وبا نظرة اثنومركزیة مخصوصة، مرتبطة بنظرة التفوق والتعالي، التي خلقتھا تاریخانیة تجاوز أر

للعوالم الجغرافیة األخرى، وتجسد ھذه اللحظة بدایة تحول مفصلي في عالقة أروبا باآلخر 

، وتحضر في ھذا "المھمة الحضاریة" المختلف، بھدف تحضیر مشروع غزوه، ودمجھ في 

، "المغرب المجھول" الصدد، عدة أسماء من قبیل مثل أوغست مولییراس في كتابھ الضخم 

وعلى الرغم من تداخل المعطى ... واخرین" التعرف على المغرب" ابھ وشارل دوفوكو في كت

الواقعي بالمتخیل، وامتزاج السرد بالوصف والتخمین، في مؤلفات ھؤالء، إال أنھا مكنت من بناء 

صورة شاملة عن المجتمع المغربي، بإمكانھا تغذیة الفضول واشباع الخیال وكسب رضا الرأي 

  66.مثیر بین العلم والسلطةالعام الفرنسي، في تداخل 

  :لحظة المأسسة العلمیة -2

، "البعثة العلمیة"من خالل نواة البحث السوسیولوجي بطنجة تحت مسمى  1903ظھرت سنة  

بغرض إقامة مسح شامل للمجال المغربي، وإنجاز تحلیل میكروسوسیولوجي  لمیكانیزمات اشتغال 

المخزن، القبیلة، والزاویة، بخلفیة إداریة : فاعلالمجتمع المغربي، والعمل على تفكیك ثالوتھ ال

محضة، وقد عبرت دراسات كل من ألفرد لوشاتلیي، ادموند میشو بلیر، جورج سالمون، ادموند 

العالم " ومجلة " األرشیفات المغربیة"بورك وروبیر مونتاني عن ھذا االتجاه التي جمعت في 

  .67"مدن وقبائل المغرب" و" االسالمي

  :لبحث األنتربولوجيلحظة ا -3

برزت ابتداءا من الستینات من القرن العشرین أبحاث انجلوساكسونیة غلبت علیھا نفحة  

أنتربولوجیة واضحة، حاولت فھم وتأویل أبعاد المجتمع المغربي، من خالل رصد دقیق للثابت 

، ودینامیة والمتغیر في األنساق االجتماعیة والسیاسیة والدینیة، والبحث في من یحكم المغرب

السلطة، وقیاس كیفیات العبور من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع العصري، إذ تلتمع في ھذا 

، وارنست كلنیر "اقتصاد البازار: سوق صفرو"الصدد، عدة أسماء وازنة، مثل  كلیفورد غریتز 

ات التاریخیة التشكل الثقافي والتغیر: الھیمنة الرمزیة" ، وبول رابناو"صلحاء األطلس" في كتابھ

                                                             
  .12ص  ،2011دفاتر وجھات نظر، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة االولى،  ر الدین الزاھي، المدخل لعلم االجتماع المغربي،نو -  66

67  -  A. Khatibi  Bilan de la sociologie au Maroc  Rabat  1967  p 21. 
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، وبیرنار ھوفمان "أمیر المؤمنین" ، وجون واتربوري"المعرفة والسلطة"ودیل اكلمان " بالمغرب

" قبیلة الرحامنة قبل الغزو الفرنسي"وإلین تیتوس ھوفیر " بنیات المجتمع القروي التقلیدي "

  ". قبائل ایت عطا"ودافیید ھارت 

  :لحظة البحث المونوغرافي الوطني -4

ن التأریخ لھذه اللحظة بمنتصف السبعینات من القرن العشرین، من خالل األطروحة التي یمك   

المجتمع المغربي في " أعدھا أحمد التوفیق للمناقشة في إطار دبلوم الدراسات العلیا نحت عنوان 

، وھي لحظة تشكل انعطافة حاسمة في تاریخ الكتابة "1912- 1850اینولتان : القرن التاسع عشر

ریخیة، تعبر عن لحظة تخلص االسطوغرافیا المغربیة من ھاجس الرد على الكتابات التا

اإلستعماریة، وبناء حوار مثمر مع ھذه الكتابات، كما یظھر مع أحمد التوفیق في محاورتھ لروبیر 

في  68"إیناون" مونتاني، وغلنیر وبیرك، أو كما برز مع عبد الرحمان المودن من خالل أطروحتھ 

  .لالقتصادي الفرنسي كارل بوالنیيمحاورتھ 

یروم ھذا التقییم محاولة تفكیك االنشغاالت الكبرى التي سیطرت على اھتمامات المؤرخین،   

ولحظة توقف مع الذات لمساءلة عمق االشكالیات التي طوقت البحث التاریخي، ونافذة الستقراء 

  .ع رھانات الظرف السیاسياالنعطافات الكبرى التي مر منھا البحث التاریخي، تجاوبا م

والحال، تكشف حصیلة البحث التاریخي في ھذا الشأن، عن حضور وفرة كمیة في مجال    

استوغرافیا التاریخ المحلي، تقدم مسحا مجالیا شامال لجغرافیة المغرب، بقبائلھ وزوایاه، بمدنھ 

نا التاریخي، من حیث غیر أنھ، من الناحیة المنھجیة، ثمة تجاذبات كبرى تسم منجز... وجبالھ

، جعلت  الكتابة التاریخیة تفقد رصیدھا العقالني 69المنھج، وتمتل الزمن، وبناء الموضوع

  .وتضرب في العمق مكتسبات نافح من أجلھا الرواد األوائل

التي تشھد " االنحباس"ھذا التجدید المنھجي، المشبع بھواجس ابستمولوجیة یروم تجاوز حالة   

ابات التاریخ بالمغرب الیوم، تحت تأثیر مسوغات متعددة، فھل أصبحنا بعیدین عنھا عدید من كت

   70عن معارك من أجل التاریخ للوسیان فیفر أو الدفاع عن التاریخ لمارك بلوك؟

تراكمت على مدى بدایة القرن الحالي، داخل الجامعة المغربیة، قراءات ومتابعات نقدیة، تختلف    

اتھا االبستمولوجیة، تحاول مساءلة المنجز التاریخي بالمغرب منذ منطلقاتھا النظریة وخلفی

االستقالل إلى أالن، وتعیب في بعض منھا إسھالھ المفرط في إنتاج وإعادة إنتاج موضوعات 
                                                             

ن بین القرن السادس عشر والتاسع عشر، منشورات كلیة اآلداب عبد الرحمان المودن، البوادي المغربیة قبل االستعمار، قبائل إیناون والمخز 68 -
 .1995والعلوم االنسانیة، الرباط، 

  .7محمد حبیدة، بؤس التاریخ، مرجع سابق، ص  -  69
  .5، ص2012ل للنشر، الطبعة األولى، خالد طحطح، الكتابة التاریخیة، دار توبقا -  70
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وإشكاالت ال تنسجم مع ما یحدث في الضفة األخرى من المتوسط من نقاشات استوغرافیة، 

ل ودعت إلى إعادة مراجعة الوضع الحالي للمؤرخ والمعرفة ومراجعات عمیقة للعملیة التاریخیة، ب

التاریخیة ضمن الھندسة السیاسیة والتربویة واالجتماعیة، وضمن سیرورة ما تشھده البالد من 

تحوالت ومخاضات، فھل یتعلق األمر بغیاب متعمد عن واجھة التناظر المجتمعي یتحمل المؤرخ 

ن طرف المصالح والنفوذ بھدف توجیھ الذاكرة التاریخیة نصیبھ بدرجة أولى؟ أم بتغییب ممنھج م

  وإقبار القراءات المزعجة ؟ أم بغیبوبة تبقي وال تذر؟

أسھبت ھذه المراجعات النقدیة لواقع حال البحث التاریخي بالمغرب في توصیف وتشریح    

كما یحلو "  نوستالجیا الزمن التاریخي الجمیل"أعطاب البحث التاریخي، من منطلق الحنین إلى 

للبعض وصفھ، زمن كانت فیھ الجامعة المغربیة تصدح بأوراش غنیة في الكتابة التاریخیة، وتشھد 

جدرانھا عن صخب حاد، بین مریدي مدرسة جرمان عیاش الوثائقیة، التي كانت منطلقا لتناسل 

ة عبد ، وبین مناصري مدرس71عدة أبحاث مونوغرافیة، خصبة أحیانا ومستنسخة في أحایین عدة

اهللا العروي التاریخانیة التي تتغیا التركیب والتأویل كمنطلق إلعادة النظر في االسطوغرافیا 

  .، والتي ألسباب عدة لم یكتب لھا أن تفرض نفسھا كتیار داخل الجامعة المغربیة72الكولونیالیة

امكانیة الوثیقة ھذا االتجاه محاولة ترسیخ تیار جدید داخل الجامعة المغربیة، یعمل على ھدم وھم 

من منظور وضعاني، امال في االجابة عن قضایا اعمق تدخل في سیاق معقد، وبھدف تنسیب 

الفجوة بین غزارة التألیف التاریخي الحاصل في ھذا الشأن، وشح التأویل والتركیب الذي یفرضھ 

  .واقع استنطاق تاریخ البنیات االجتماعیة واالقتصادیة

ما یقع برحاب الجامعة المغربیة ، فالوضع الحالي یوصف بالبؤس،  ومھما قیل في شأن توصیف  

قد یبدو للبعض حكما قاسیا على وضع ناشئ وجنیني، وأحیانا متسرع، لكنھا تبقى مالحظة 

مجھریة، تنھل من معاینة میدانیة لبؤس معرفي یقر بھ الجمیع، ضمن بؤس أعمق مرتبط بأزمة 

الذي أحدثتھ تجربة الرواد من أمثال أحمد  73"لتراكم الھشا"العلوم اإلنسانیة عامة، بعد مرحلة 

عن " بدایة التراجع"، لحظة توسم ب...التوفیق وعلي المحمدي وعبد الرحمان المودن وجاك بیرك

                                                             
اتسع التاریخ الوضعاني كلما انحصر ھمھ في فحص الجزئیات، وعجز عن "ا االتجاه، بقولھ كلما وجھ المؤرخ عبد اهللا العروي نقدا حادا لھذ -  71

  .193-189، ص، 2005، راجع مفھوم التاریخ، االلفاظ والمذاھب، المركز الثقافي العربي، الطبعة الرابعة، "تألیف حبكة منسقة
Histoire du Maghreb »ال تزال دراسة عبد اهللا العروي  -  72  essai de synthèse »   تشكل " مجمل تاریخ المغرب" التي ترجمت بعنوان

  .تحدیا سیكولوجیا للباحثین المغاربة، من أجل خوض غمار كتابة التاریخ التركیبي
  .عبارة جمیلة أطلقھا عبد االحد السبتي لتوصیف حصیلة البحث التاریخي بالمغرب -  73
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مكتسبات منھجیة، بسبب توغل سلوكیات وأخالقیات ھجینة مشبعة بالھواجس البراغماتیة المادیة 

  .74قیمي بالتوصیف الفیبیريعلى حساب الفضول العلمي والحیاد ال

وبعیدا عن مدرات الجامعة وصخبھا، ترتسم في األفق، قراءات جدیدة، على مستوى المنھج،  

رؤیة الزمن، وبناء الموضوع، تنھجس بخلفیة تحدیث البحت التاریخي منھجا ووظیفة، آداءا 

ومردودیة،  وبرغبة في توسیع مفھوم التاریخ، وفتحھ على اجتھادات وأسئلة العلوم المجاورة، 

وانتصارا إلى تاریخ البنیات " المیكرتاریخ"وضعانیة تاریخ األحداث والوقائع   وھروبا من

، من أجل رسم أفق جدید للعملیة التاریخیة بتعبیر مشیل دوسرتو، وجعل المؤرخ "الماكروتاریخ"

یعكف على تدبیر الماضي انطالقا من انشغاالت الراھن، استنادا إلى مقوالت ومفاھیم تھدف إلى 

  :المعرفة التاریخیة، الذي یجب أن یستقیم في ثالثة اتجاھات كبرىتجدید حقل 

  .البحت التاریخي كماض وكذاكرة - 1

  .البحث التاریخي كمعرفة ابستمولوجیة - 2

  .البحث التاریخي كمعرفة دیداكتیكیة - 3

كما قال الفیلسوف الفرنسي بول ریكور، وألن " ابستمولوجیا مختلطة"وألن التاریخ ینتمي إلى   

بتعبیر مؤرخ " السوق االنسانیة المشتركة"عارك التاریخ الكبرى قضت بأن یكون التاریخ ضمن م

المتوسط فرناند برودیل، أو ما باث یطلق علیھ عند مختصي الزمن بالتناھج، فإن ضرورة فتح 

البحث التاریخي على تراكمات اخرى، مقاربات ومناھج جدیدة، تعدو مسألة مصیریة لتجاوز حالة 

باط التي تخیم على جو البحث التاریخي، مثل مدرسة التاریخ من أسفل، ومدرسة التاریخ االح

االقتصادي الجدید البریطانیة، ومدرسة الحیاة الیومیة االلمانیة ، ومدرسة المیكرواستوریا 

، ألن االعتماد على الوثائق كما یقول أندري بورغییر ال یقدم سوى ارھاصات إلعادة 75االیطالیة

فالمسألة تبقى مسألة مفاھیم بدرجة أساسیة، وھذه المفاھیم ھي التي تمیز التاریخ عن . الماضيبناء 

الوثیقة، المؤرخ عن االخباري، حیث تغدو المعرفة التاریخیة كتابة وإعادة كتابة، صیاغة وإعادة 

وحاة نتائج صیاغة، تأویل داخل تأویل، تعلیق على تعلیق، ھدم وبناء، انطالقا من مفاھیم جدیدة مست

  .وبذلك تتأتى عملیة تجدید المعرفة التاریخیة. وخالصات العلوم االجتماعیة

                                                             
74  - M. Weber  « Essai sur le sens de la neutralité axiologique dans les sciences sociologiques et économiques » 
in  Essais sur la théorie de la science(1917)  traduit de l’allemand par J. Freud  paris  1965 pp  399- 477. 

  .132 -83خالد طحطح، الكتابة التاریخیة، مرجع سابق، ص  -  75
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فالتاریخ لیس علما صرفا محكوم علیھ بالسرد، ولیس سردا محكوم بالعلم كما تنبھ الى ذلك   

، فكل االجتھادات االبستمولوجیة التي أرادت أن تدمج التاریخ ضمن 76"الزمن والسرد"صاحب 

العلوم لم تفلح، لعدة اعتبارات وھواجس، أوال نظرا الرتباطھ بالوثیقة وما تحملھ من نقائص، شبكة 

وثانیا الرتباطھ بالقارئ وما یفرضھ من تأویل، وثالتا الرتباطھ بالسرد، أو كما قال المؤرخ 

  77.األمریكي ھایدن وایت یبقى السرد الحلقة االساسیة في العملیة التاریخیة

المؤرخ تحاصره في قوالب برادیغمات وضعانیة، وتجعلھ ال یتجاوز فحص  فالوثیقة تسجن 

الجزئیات، مما یستوجب على المؤرخ، أن یقیم توازنا بین ما تقولھ الوثیقة وما تقتضیھ من فھم 

المدرسة "وتأویل، وھذا الجھد ال یتأتى إال بمخابرة العلوم االجتماعیة، فإلى أي حد استطاعت 

تجاوز تاریخ األحداث لفائدة تاریخ البنیات؟ وإلى أي حد یمكن اعتبار الوثیقة " التاریخیة المغربیة

مجرد نافذة تساعد المؤرخ على اإلطاللة على المضمون الوقائعي؟ وكیف نستنطق الحقیقة 

التاریخیة من النصوص الذي شبھھ إلین مارو بموقف قاضي التحقیق؟ وبین ھذا وذاك، كیف 

بعبارة رائد انتربولوجیا " التوصیف الكثیف"نحو " التوصیف الھزیل"السبیل إلى االنتقال من 

  األدیان المقارنة كلیفورد غیرتز؟

وختاما، ال یزال تاریخ المغرب یراوح بین العمومیات، من دون انھجاس منھجي یساھم في تولید   

، تجیب عن إشكاالت خصبة، ینتظرھا قارئ التاریخ بشغف كبیر، سواء كان قارئا عادیا أو نبیھا

انتظاراتھ وانشغاالتھ، فخارج حاجیات الراھن ال معنى للتاریخ، كما صدح المؤرخ التونسي 

الراحل الطاھر المنصوري، كما ال تزال الھواجس المنھجیة والخلفیات االبستمولوجیة غیر ناضجة 

اریخیة ، داخل شعب التاریخ بالجامعة المغربیة في ظل تسرب الشحنات القومیة الى الكتابة الت

ویظل معھا، البحث التاریخي مصطبغا بألوان الطیف السیاسي، ومقدسا للوثیقة المخزنیة، ومجانبا 

للتاریخ الساخن، الذي یفرض حوارا ھادئا مع االسطوغرافیا االستعماریة، ھذا الواقع الوضعاني 

  .  یسھم الیوم في انحباس المعرفة التاریخیة
 

 

 

                                                             
الزمن والسرد، ترجمة الغانمي وفالح رحیم، مراجعة جورج زیناتي ، بیروت، دار الكتاب الجدید المتحدة، الطبعة االولى، بول ریكور،  -  76

  .م2009
  .12محمد حبیدة، بؤس التاریخ، مرجع سابق، ص  -  77
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تعتبر عالقات الدولة العلویة مع العثمانیین قدیمة حیث لم تكن بدایتھا مع السلطان موالي     

والسلطان المولى  إسماعیل بل ھي استمرار للعالقات التي ربطت البلدین خالل حكم المولى محمد

الرشید، ففي أعقاب وفاة المولى محمد بن الشریف وجلوس أخیھ المولى الرشید على كرسي 

العرش كانت تصل رسائل عثمانیة لدى المولى الرشید تطالبھ أن ال یسمح لجیشھ بالتوغل في 

ورغبة  األراضي التي توجد تحت نفوذ العثمانیین على أن یقلعوا بدورھم عن كل محاولة للتوسع

من المولى الرشید في استقرار األحوال استجاب لمطلب الترك، وضمن ذلك في كتاب منھ إلى 

الوالي التركي بالجزائر، وكان الكتاب یحتوي على رسم الحدود التي تفصل األراضي المغربیة عن 

، وبعد ذلك 78كحد بین البلدین" وادي تافنة"اإلیالة العثمانیة وھكذا ثم االتفاق بین الطرفان بجعل 

تحسنت العالقات بین البلدین في عھد المولى إسماعیل بل كانت الروابط الدینیة أقوى من ذلك من 

                                                             
78 الھیئة العامة لمكتبة اإلسكندریة، مطبعة فضالة، المحمدیة،  ، المجلد التاسع، التاریخ الدیبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیومالتازي،عبد الھادي، -

.13-12. ، ص1م، ج 1988  

 

 لحرش رضوان
 طالب باحث

العالقات المغربية العثمانية خالل الفترة 
)م1727/م1672(اإلسماعلية   
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، 79أن تتأثر بما حصل بین الجانبین، فقد كانت تلك الروابط أقوى في التمكین العالقة بین الدولتین

ائر ظھرت آثارھا سواء فقد تمیزت فترة السلطان إسماعیل بعدة مناوشات بینھ وبین األتراك الجز

في الوثائق المغربیة أو التركیة أو الفرنسیة وغیرھا، بالرغم من اتفاق منذ بدایة ایام السلطان مولى 

وادي "إسماعیل على إقرار ما تم بین أخویھ محمد والرشید وبین أتراك الجزائر من جعل الحد ھو 

 .80"تافنا

لیھ أخویھ محمد والرشید كما سبقت اإلشارة إلى ظل السلطان إسماعیل رغم علمھ بما انتھى إ     

ذلك حول اتفاق الذي تم مع األول وأكده الثاني، لكنھ عاد لمھاجمة األتراك فبمجرد ما استطاع أن 

م، على أنھ ما كان لیقوم بذلك لوال أن األتراك اختاروا وقت 1678/ھـ1089یفعل ذلك األمر سنة 

في سوس ثم أخذوا یناوشون سكان مناطق الحدود " أحمد بن محرز"انشغالھ بحرب ابن أخیھ 

الشرقیة من المغرب، ومع ذلك عاد االتفاق الذي التزم بھ مع السلطان مصطفى حان الثاني 

وفي تلك األثناء كان السلطان یعتقد أن أمر ابن محرز قد انتھى بعد طرده من . 81م1694/ھـ1106

إال أن أخبار وردت من سوس سنة منطقة السیما بعد عقد ھدنة مع أتراك الجزائر 

م، أكدت أن أتراك الجزائر الذین فتحوا ضده واجھة في الشرق المغربي كانوا 1681/ھـ1092

في الجنوب حیث ضبطت بعثات متبادلة ومراسالت منتظمة انتھت " ابن محرز"أیضا وراء تمرد 

  .82إلى عقد حلف سري بین أولئك وبین عناصر التمرد

رفقة " الغرناطي"في یومھ السابع عشر من شھر شعبان قدوم على ھ 1103فقد شھد عام    

بمكناس بالعدة ودفع الراتب للرماة، وخالل یوم األربعاء رابع " ابن صالح " و" الزیتوني"

بوادي فاس وبالغد نزل بسبو، ونزلت محلة فاس ھنالك معھ، ومن " موالي زیدان"رمضان نزل 

الرحیل من سبو، ثم في یوم السابع والعشرین منھ وقع قتال الغد وھو یوم السبت سابع رمضان تم 

وغیره وھرب بعض رماة فاس ووصل " بن صالح"بینھم وبین الترك ومات القائد العربي 

بعضھم لفاس یوم االثنین وھو یوم العید وخرج حاكم المدینة یجمعھم، وكان یوم االثنین ثامن 

و وأیضا یوم االثنین خامس عشر منھ جاء الخبر شوال العام حدثا لخروج السلطان الذي بات بسب

                                                             
79 .220. ، ص2006،الطبعة  األولى،  4، ناس للطباعة، القاھرة، ج التاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیرالفیاللي، عبد الكریم، -  

80 .13. ص ،.س.م ،...التاریخ الدیبلوماسي للمغرب التازي، عبد الھادي،-  
81 .220. ، ص.س.م للمغرب العربي الكبیر، التاریخ السیاسيالفیاللي، عبد الكریم،   -  
82 13.، ص.س.م ،...التاریخ الدیبلوماسي للمغرب التازي، عبد الھادي،-  
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بأن السلطان عمل مع الترك صلحا وفي یوم االثنین الثاني والعشرین منھ رجع الرماة وفي السابع 

  .83والعشرین منھ خرج ابن السلطان مع فقھاء للجزائر

حمد أ"من فاس بمحلتھ للترك بعد أن قتل الخلیفة " موالي زیدان"ھـ،  خرج  1106وفي سنة 

بفاس وحاربھا ونھب ما وجد ورجع في العام سبعة ومائة وألف ورد كتاب السلطان " السالوي

  .84العثماني على موالنا إسماعیل یأمره بالصلح مع أھل الجزائر

ومن بین الرسائل التي نجدھا بین الدولتین، نجد أن الباب العالي یبعث في السنة الموالیة 

المولى إسماعیل الذي كان بدوره قد أرسل بوفادة التھنئة م سفارة إلى البالط 1696/ھ1107

للسلطان مصطفى الثاني بمناسبة تقلده الحكم فقد وصلت السفارة ومعھا رسالتان من اسطنبول 

كانتا ضمن ما عثر علیھ في أرشیف اسطنبول، األولى ولو أنھا ال تحمل تاریخا إال أن مضمونھا 

لقد ورد :" الثاني الحكم، ونقل ملخصھا إلى العربي یكشف على أنھا كانت بعد تولي مصطفى 

علینا كتابكم الذي یعبر عن الود والصداقة المتوارثین فیما بین األمتین وإنھ من حین جلوسنا على 

العرش ونحن نقوم بأنفسنا على تقریر قواعد الملة خدمة لمصالح األمة ورفعا لرایة الجھاد وحمایة 

، أما الرسالة الثانیة ..."سمح بقیام المحظورات الشرعیة في بالدناالثغور اإلسالمیة وأننا لن ن

فتتناول موضوع شكایة الجزائر إلى اسطنبول من موالي إسماعیل حیث نجد أن الداي یوھم الباب 

العالي بأن الوجود التركي في الجزائر مھدد من طرف المغرب، وبھذا نفسر خطاب السلطان 

للصلح مع الجزائر ولكن الخطاب، " الجلیل بن الجلیل"وھو ینتدب  مصطفى الثاني باللغة العربیة 

  . 85"إضافة إلى ھذا یحمل بین سطوره معاني التھدید والتعامل

تحمل الرسالة األخیرة تحرشات ضد المغرب وھذا ما احتج علیھ السلطان المولى إسماعیل 

باللسان  1120شوال  22لدى السلطان مصطفى الذي نراه یغضب فیبعث برسالة مطولة بتاریخ 

(...) و إن سكان البالد وأھلھا وحكامھا ...إن الجزائر ضمن ممالكنا المحروسة المسالك"التركي 

وبعد ھذا یذكر بأنھ بقرب دار السكان المغرب ما تزال توجد ..وجندھا منقادة من بعد أجدادنا لنا 

إلى مدینة بعیدة عن دیاركم تقع  وأنتم تمدون یدكم...ملیلة والبریجة وسبتة وبادس ھي بید الكفار

                                                             
83 ، تحقیق وتعلیق وتقدیم أحمد )تاریخ الدولة السعیدة(تاریخ الضعیفالضعیف، محمد بن عبد السالم،   ،الرباطي -

.76. م، ص1989، 1العماري، نشر دار المأثورات،الرباط، ط   
84 ، تقدیم الجیش العرمرم الخماسي في دولة أوالد موالنا علي السجلماسيالكنسوسي، أبي عبداهللا محمد بن أحمد،  -

.143. م، ص1986، 1وتحقیق وتعلیق األستاذ أحمد العماري، نشر دار المأثورات، الرباط، ط   
85 الھیئة العامة لمكتبة ، المجلد التاسع ،التاریخ الدیبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیوم ،لھاديعبد ا التازي، -

.18 .صم، 1988 ،1 ج المحمدیة، مطبعة فضالة، اإلسكندریة،  



 

2016 مجلة لیكسوس العدد السادس ـ أكتوبر      56 
 

 

تریدون أن تحوزوھا بأعذار واھیة على عكس ما تشیر بھ اآلیة ) وھران(جوار تلمسان أال وھي 

  .86)"یأیھا الذین أمنوا قاتلوا الذین یلونكم من الكفار:(القرآنیة 

ببعض أعراب من إیالة   فقد قام السلطان موالي إسماعیل بمحاوالت من أجل االستعیانة

ابن السلطان ولیا على " المولى زیدان"تونس في شغل أذھان أتراك وكذا أتراك الجزائر، وكان 

تازة ویترأس قیادة جیش لمواجھة الدولة العثمانیة، فتجرأ على مھاجمة مدینة تلمسان وأخذھا حتى 

، وھناك دارت معركة عنیفة بین "نھر شلف"وقف عندھا، ولم یكتفي بذلك بل دفع بقوتھ حتى 

، فكان السلطان إسماعیل "المولى زیدان"لجیش السلطاني والجیش العثماني كاد أن یصاب فیھا ا

أمینا على بالده من الجھة الشرقیة بفضل سلسلة من الحصون، و من تم لم یجد بأسا في محاولة 

تمدید المجال نحو الشرق، فترك فكرة التوسع شرقا عن طریق تلمسان وأخذ الطریق للجنوب 

غربي األغواط، كما استطاع أحد أبناء إخوتھ أن " عین مھدي"د أبنائھ یحتل المنطقة فترك أح

، وساد االضطراب )م1712- 1710(یضع حامیة  بسمجون في منتصف الطریق إلى عین صفرو 

في ذلك الحین والفرصة سانحة، لكن السلطان موالي إسماعیل لم یتمكن من ذلك بسبب انشغالھ 

  .87بثورات داخلیة

م، حیث نجد رسالة من القنصل 1701/ھ1112وقد  تجدد الصدام بین الطرفین في سنة      

بسال مرفوعة إلى الوزیر الفرنسي یتحدث عن اشتباك مغربي جزائري  كما " مانیي"الفرنسي 

تخبر بتغلب  1701ماي 20توجد رسالة أخرى من الجزائر إلى نفس الوزیر الفرنسي بتاریخ 

ذي  20إلسماعیلي في وادي الجدیروة من فروع شلف بتاریخ   الداي مصطفى على الجیش ا

م، فإذا كانت ھذه الوثائق تتحدث عن ھزیمة الجیش 1701أبریل   28ھـ الموافق  1112القعدة 

المغربي ھذه المرة فإنھا ذكرت انتصار السلطان المولى إسماعیل على العثمانیین في حملة مضادة 

إلى وزیر الخارجیة الفرنسي " Pierre Estelle"تطوان  الحقة، إذ كتب القنصل الفرنسي في

یخبره بأن حاكم المدینة أعطى أمرا بإقامة األفراح وإظھار معالم الزینة  1701یونیو  29بتاریخ 

  .88بمناسبة انتصار الجیش المغربي على الجیش العثماني

زائر، إرسال عرفت الفترة التي كان الجیش المغربي یتصدى لوقف التحرشات من أتراك الج

السلطان المولى إسماعیل سفارة إلى السلطان العثماني أحمد الثالث یخبره بما یقوم بھ والتھ من 

                                                             
86 .20- 18 .، ص.س.، مالمجلد التاسع ،...التاریخ الدیبلوماسي للمغرب ،عبد الھادي التازي، -  
87  (المجلد الثاني، العصر الحدیثمن قبیل الفتح اإلسالمي إلى الغزو األوربي، : تاریخ المغرب وحضارتھحسین مؤنس، -

273. م، ص 1992، 1النشر والتوزیع، بیروت، ط )  دار النشر   
88 .21. ، ص.س.، المجلد التاسع، م...التاریخ الدیبلوماسي للمغربالتازي، عبد الھادي،  -  
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: تحرشات ضد بالد المغرب، فكان الرد العثماني من أحمد الثالث، وورد في الخطاب كما یلي

نا ال نعرف ما ھم أعلم أیھا السید الولي أنھ قبل أن یصل إلینا كتابكم األسمى وخطابكم ألنمى ك"

علیھ أھل الجزائر وال أنھى إلینا فعلھم أحد كما أنھیتموه لنا وال عرفنا ما صار عندھم وال ما ھم 

علیھ، وبالجملة أھل الجزائر ما ھم على شيء لكونھم أخالط الناس فیھم البراني وفیھم األخالق لھ 

، نعرفھ ونتحقق منھم، وقد بلغنا ولم تكن عمارتھا بذوي الحساب واألنساب كل ھذا ال یخفانا قبل

أنھم خرجوا من البالد بمحلتھم و أرادوا الشر معك وإنا ال نرضى منھم ذلك، وھذه الذخائر 

واألموال والخزائن التي خبرتنا بھا قطعا خبرنا بھا غیرك واآلن إن شاء اهللا نرد لھم البال ونشتغل 

رجوا لبالدك نطلب من كمال فعلك وحسبك بھم وال نتركھم في حیز اإلھمال، وتلك الخرجة التي خ

 .89"أن تسمح لھم لوجھنا وإن عادوا یراجعونك ولو بكلمة بمحي جرتھم

عدة توترات نتیجة أطماع التوسع لدى وأخیرا یمكن القول بأن ھذه  العالقة قد شھدت 

الطرفین فكانت لدى السلطان موالي إسماعیل رغبة في التوسع نحو الشرق، فبسبب ذلك وقعت 

عدة حروب بین الجیشین، كما وقعت عدة مناوشات من طرف أتراك الجزائر حول الحدود 

المغربیة وكذا مساندتھم لثورة ابن محرز، فقد مشت بینھم عدة سفارات وتم عقد عدة اتفاقیات 

صلح كما كانت مساندة بعض عناصر من أتراك الجزائر للجیش اإلسماعیلي عند تحریر ثغوره 

ین دوار كبیر في ھذه العالقات وقد ظل التعاون بین البلدین فیما یخص الجھاد فقد لعب رابط الد

  .وكذا التجارة 

  
 

  

 

 

 

 
                                                             
89 23-22.، ص.س.، المجلد التاسع، م...تاریخ الدیبلوماسي للمغربالالتازي، عبد الھادي،  -  
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  : تقدیم عام
إن المتتبع للتاریخ السیاسي للمخزن المغربي في القرن التاسع عشر، یعي جیدا أن ظاھرة 

الحْركة أو المحلة من توابث السیاسة الداخلیة للجھاز المخزني، فكثیرة ھي الدراسات التي تناولت 

سیما في ظاھرة الحْركة في الفترة المعاصرة، فأسھبت الحدیث عن تنقلھا     و المھام المنوطة بھا ال

عالقتھا مع قبائل و مدن المغرب خالل القرن التاسع عشر میالدي، الذي عرف حوادث كبرى و 

المحلة بین من یرى فیھما وسیلة / فاختلفت وجھة الباحثین حول مھام الحْركة. فاصلة في تاریخھ

ي لممارسة السلطة المطلقة بشكل مطلق، وبین من یرى فیھا أداة سھلت على المخزن المغرب

إال أن ما یمیز ھذه الممارسة التي . إمكانیة استنزاف خیرات القبائل دون مراعاة لظروفھا المعیشیة

كانت تضطلع بھا الحْركة أثناء تنقلھا رفقة جم غفیر من أفراد القبائل و رجال المخزن، و خالل مدة 

قبائل و السلطان دو قد تستغرق شھور عدة أثناء مراحل سیرھا ھو ضمان ذلك اللقاء المباشر بین ال

  

 مراد حصول
 طالب باحث

زيارة  :الحركات السلطانية في القرن التاسع عشر
"نموذجا"م 1889المولى الحسن األول لتطوان   
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السلطة الزمیة، بل وأكثر من ذلك القائد الروحي الذي تجتمع علیھ كلمة الرعیة في إطار تعاقد 

  .90یضمن والئھم للسلطان عن طریق عقد شرعي عرف في التاریخ اإلسالمي بعقد البیعة

إلى م 1830إن األحداث التي عرفھا المغرب خالل ھذه المرحلة منذ احتالل الجزائر سنة 

م واكبھا بروز تطورات سیاسیة خطیرة ساھمت بشكل كبیر في تكریس سیاسة 1859حرب تطوان 

الباب المفتوح أمام مختلف القوى األجنبیة المتنافسة على المغرب رغبة منھا في البحث عن موطئ 

 قدم ثابت داخل دوالیب السلطة المركزیة أو على األقل بین أحضان المجتمع المغربي تماشیا مع

  . 91سیاستھم الرامیة الحتالل العباد و البالد مسقبال

في خضم ھذه التطورات المتسارعة التي عرفھا مغرب القرن التاسع عشر، تأتي أھمیة 

الحدیث عن ظاھرة الحْركات السلطانیة و عنایة المخزن بتنظیم ھذه الحْركات لما كان لھا من نجاح 

مجال معین، و الذي یصبح بوصول الحْركة  كبیر على مستوى تكریس الحضور المخزني داخل

  . 92مجاال لممارسة السلطة بشكل مباشر و عادي

ھذا وقد جاء العرض المتعلق بالحْركات من خالل التركیز على زیارة المولى الحسن 

ھو من أبدع مسألة الحْركات كوسیلة في ممارسة _  بطبیعة الحال_ األول لتطوان، والذي لم یكن

تكمن في كون أن _ )نموذج زیارة تطوان( الحسن األول_ ھمیة اتخاذ ھذه المرحلةالسلطة، وإنما أ

الحْركة عرفت خالل عھده تنظیما و اھتماما كبیرا جعلتھ كمثال أعلى للسلطان الذي یحكم على 

  .لكثرة حْركاتھ في المدن و البوادي" السلطان الجوال" صھوة جواده، وھو المعروف ب 

منذ متى أصبحت ظاھرة :" أنا أقل الباحثین قدرة لإلجابة علیھ وأبدأ بحثي ھذا بتساؤل

؟ لماذا لم تعرف زیارة المولى الحسن األول "التنقل المخزني أمرا معموال بھ في تسییر أمر الدولة

لتطوان سبیلھا إلى أدبنا التاریخي بذلك اإلستھالك الذي عرفت باقي الزیارات الحسنیة إلى مدن 

  أخرى؟

  93المحلة السلطانیة، محاولة لرصد المدلول التاریخي/ الحْركة: أوال
المحلة السلطانیة یطرح مجموعة من / إن محاولة إعطاء تعریف دقیق لظاھرة الحْركة   

اإلشكاالت أمام كل تعریف یروم إلى تحدید معنى الظاھرة كمصطلح شغل حیزا ھاما في الوثائق 

لكن ھذا اإلستعمال . تاریخ المغرب عامةالمخزنیة أساسا، وفي معظم المصادر و المراجع ل

                                                             
، بحث لنیل شھادة اإلجازة في التاریخ، جامعة سیدي محمد )م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر - 90

  .2: ص. 2015بن عبد اهللا، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة، فاس،
  .3ص.نفسھ 91
  .نفسھ ونفس الصفحة 92
، بحث لنیل شھادة اإلجازة في التاریخ، جامعة سیدي محمد )م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة  بمغرب القرن التاسع عشر - 93

 12:ص.2015بن عبد اهللا، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة، فاس،
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للمصطلحین الذي ظل المخزن یعبر بھ عن حملة عسكریة أو تنقل مخزني ألغراض معینة، رافقھ 

بمعنى ھل . لْبس كبیر على مستوى المعنى، وكذلك على مستوى من قام بمھمة الحْركة أو المحلة

لعسكریة التي یقودھا السلطان كمصطلح تاریخي ظل مستعمال للتعبیر عن الحملة ا الحْركة

لھذه ) القائد( شخصیا، ویدیر أمورھا بنفسھ، أم أن األمر یتعلق بقیادة أحد أعضاء الجھاز المخزني 

/ الحْركة( یستعملون اللفظ) القبائل(وأحوازه ) المخزني( الحملة؟أم أن كلتا الحالتین ظل المركز

  94مستوى المعنى؟دون تمییز ال على مستوى الفعل و ال على ) المحلة

بدقة، ھو أن الجھاز ) الحْركة(بل ما یطرح أیضا صعوبة في تجدید ھذا المصطلح

للداللة كذلك على معاني من بینھا الحملة ) المحلة( المخزني نفسھ دأب استعمال لفظ آخر،     و ھو 

لحین العسكریة التي تستھدف اإلنتقال من المركز إلى الھامش، إذ أصبح استعمال ھذین المصط

في الوثائق المخزنیة، وفي بعض الكتابات التاریخیة یعنیان نفس الظاھرة، وقد ) المحلة/ الحْركة(

  .95یستعملھا المؤلف أو كاتب الوثیقة بكیفیة غیر تمییزیة، الواحد في مكان اآلخر

وفي خضم ھذه اإلشكالیة المطروحة أمام كل تعریف، یستوجب علینا تحدید 

  .دقیقا تحدیدا) الحْركة(مصطلح

فیبدوا أنھ لیس ) وقبل اإلنتقال إلى محاولة تعریفھ( أما فیما یخص ظھور ھذا المصطلح 

ولید الحقبة الحدیثة وال المعاصرة من تاریخ المغرب، وإنما یمتد إلى عھد المرابطین و 

، 97كما أن ظاھرة الحْركات السلطانیة لم تنفرد بھا السلطة المغربیة في ممارسة الحكم. 96الموحدین

  .98وإنما یمكن أن نالحظ ممارساتھ في عدة جھات من أقطار المغرب الكبیر والسیما في تونس

ویرى بعض الباحثین المغاربة الذین اھتموا بدراسة ھذه الظاھرة في محاولة لتحلیل ھذه 

الممارسة الفعلیة المتمثلة في تنقل الجھاز المخزني إلى مجال معین ألغراض محددة سلفا، فالباحث 

أفرد لھذه الظاھرة دراسة خاصة، ومن جملة ما تطرق إلیھ ھو محاولة تعریف " أعفیف محمد "

الحْركة السلطانیة، حیث یعرفھا بكونھا ظاھرة تنقل الھیئة السلطانیة و على رأسھا السلطان بین 

ھذه الظاھرة التي عرفت . مختلف األقالیم، ثم اإلستقرار في إحدى العواصم لقضاء فصل الشتاء

  . 99أثارت انتباه المھتمین بتاریخ المغرب الحدیث و المعاصر" الحْركة السلطانیة"اریخیا باسم ت

                                                             
  .12نفسھ،  - 94
، منشورات كلیة "بل اإلستعمار قبائل إیناون و المخزن بین القرن السادس عشر و التاسع عشرالبوادي المغربیة ق"المودن عبد الرحمان،  95

 .310: ، ص1995األداب و العلوم اإلنسانیة، الرباط، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
 . 307:نفسھ، ص 96
 . 47: م، ص1980، 7ة اآلداب بالرباط، العدد ، منشورات كلی"الحْركات الحسنیة من خالل مؤلفات ابن زیدان"أعفیف محمد،  97
 . 307: م، ص1995، منشورات كلیة اآلداب بالرباط، "البوادي المغربیة قبل اإلستعمار"المودن عبد الرحمان،  98
  .47: ، ص7، منشورات كلیة اآلداب بالرباط، العدد "الحْركات الحسنیة من خالل مؤلفات ابن زیدان" أعفیف محمد،  99
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" في حین یذھب األستاذ المودن عبد الرحمان، إلى أبعد من اعتبار ھذا المصطلح بمثابة

إذ یعتمد في تحدیده على . 100"تنقل الھیئة المخزنیة و على رأسھا السلطان بین مختلف األقالیم

  .المحلة/ ستناد إلى منطق مقابلة اللفظ بمثلھ الحْركةاإل

المحلة في الخطاب المخزني، / وقد عبر المودن عن قولھ بخصوص لفظتي الحْركة 

ھذا الفرق في التصور المخزني و الشعبي للفظتین : " وخلص إلى نتیجة ھامة، عبر عنھا بقولھ

أسفر استقراؤنا لجملة ھامة من الوثائق  دفعنا إلى محاولة تحدید دقیق، ومختلف للمصطلحین، وقد

ھما المحلة السلطانیة، و المحلة غیر : المخزنیة المتعلقة بظاھرة التنقل، عن فرز مستویین

علیھا، حتى ننتقل إلى مستوى اللفظ و التمایز ) الحْركة( السلطانیة التي نقترح قصر تسمیة      

  . 101"الحاصل في مستوى الفعل

 الحْركةاقتصر على المحلة التي ال یكون السلطان فیھا حاضرا تسمیة ھنا نرى أن المودن 

السلطانیة التي یكون فیھا السلطان حاضرا، وذلك محاولة منھ لإلحاطة  المحلة، ووظف لفظ 

  .102بظاھرة التنقل و الجوالن

لكن رغم ھذا اإلرتباك و الغموض الحاصل في تحدید المصطلحین، سنحاول من خالل 

دیم بعض التعریفات التي ربما تقرب الصورة أكثر من ھذه الظاھرة التي عرفھا ھذا الجدول تق

المغرب خالل بعض مراحل تاریخھ، والتي شغلت حیزا ھاما في العدید من الكتابات المھتمة 

 : 103بدراسة الظاھرة

  تعریفھا  الكلمة

  الحْركة

مصطلح مخزني یستعمل للتعبیر عن الحملة العسكریة التي یقوم بھا 
السلطان أو أحد كبار قواده لتفقد أحوال القبائل أو لتأدیبھا في حالة 

  104.حین یرأسھا السلطان شخصیا المحلةالعصیان، وتعرف باسم 
جیش قد یكون نظامیا فقط، أومعززا بفرسان ورماة عینتھم قبائلھم 

  105.مخزني یوجھ في مھمةاستجابة ألمر 

  106.تحركات و تنقالت الجیش المغربي بقیادة السلطان
المحلة حین یرأسھا السلطان ( تعرف ھذه الحملة العسكریة باسم  المحلة

                                                             
 . 308: المودن عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  100
  .312: نفسھ،ص 101
جامعة سیدي محمد .، بحث لنیل شھادة اإلجازة في التاریخ، )م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر 102

  15:ص. 2015.بن عبد اهللا، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة،فاس
  16:نفسھ ص 103
  . 753: م، ص2011، منشورات المعھد الملكي للبحث في تاریخ المغرب، الرباط، "تاریخ المغرب تحیین و تركیب"ي محمد، القبل 104
 .138: م، ص1989، 1ط.، دارتوبقال للنشر، الدار البیضاء"السلطة و المجتمع في المغرب نموذج أیت باعمران" المحمدي علي،  105
 .30م، ص2004اإلجتماعیات، السنة الثالثة من التعلیم الثانوي اإلعدادي، وزارة التربیة الوطنیة، كتاب منار  106
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  107).شخصیا
كانت تستعمل للداللة على جیش جرار أوكتیبة، كما كانت تستعمل أیضا 

  108.بمعنى نزول  أو مقر حامیة
  109.وأیضا الحملة العسكریةتعني مقر اإلقامة، 

  .110المحلة السلطانیة/ تعریف لفظتي الحْركة: 1جدول 
  

أھم ما یمكن أن نستشفھ من خالل ھذا الجدول أعاله، ھو أن كل التعریفات تجمع على أن 

الرعیة و معاقبة األمر یتعلق بحملة عسكریة یقودھا السلطان أو أحد كبار قواده، و ذلك لتفقد أحوال 

المركز كنقطة انطالق    و العودة إلیھ بعد تحقیق األھداف ) أي الحملة( القبائل العصیة باتخاذھا

إال أن أھم ما یمیز ھذه الحملة كذلك ھو طابعھا اإلداري المتمثل أحیانا . 111المتوخات من ھذا التنقل

ھذا الفصل الذي یكون إما بأشكال  ،في الفصل في النزاعات بین القبائل المستھدفة بھذه الحْركة

سلمیة أو باستعمال طابع القوة وإنزال السطوة على قبیلة من القبائل، وقد یتجاوز ھذا األمر و ذاك 

مثل جبي الضرائب، و ضمان طاعة ( إلى تحقیق أھداف سیاسیة و اقتصادیة معینة ومحددة سلفا

د أن یتنقل عند محكومیھ، قصد الحفاظ على ، وبالتالي فإنھ یتعین على حاكم البال)القبائل العصیة

الوشائج الھشة التي تشد حیاة محلیة ما تزال قویة اإلنسجام إلى نظام مركزي، علیھ أن یجدد 

وھذا ما یتوافق مع األھداف السیاسیة التي تروم . 112استقراره بكیفیة مستمرة عن طریق التنقل

  .113الحْركة أو المحلة إلى تحقیقھا

كانت الحْركات شكل من أشكال ممارسة السلطة كانت تفرض على المخزن  وبالتالي، فإذا

التنقل بین مختلف جھات البالد لممارسة سلطتھ بشكل مباشر مع القبائل التي ال تنالھا أحكام 

فما ھي بعض نماذج ھذه الحركات التي قام بھا السالطین العلویین خالل نھایة القرن . 114المخزن

  .تبط تنظیمھا؟التاسع عشر؟ وبماذا ار

                                                             
 .753: القبلي محمد ،المرجع السابق، ص 107
 .140: المحمدي علي، المرجع السابق، ص 108
 .30: وزارة التربیة الوطنیة، المرجع السابق، ص 109
، بحث لنیل شھادة اإلجازة في التاریخ، جامعة سیدي محمد )م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة  بمغرب القرن التاسع عشر 110

   17:ص. 2015بن عبد اهللا، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة، فاس،
  .نفس المرجع و الصفحة 111
 .308: ص. المودن عبد الرحمان، المرجع السابق 112
بحث لنیل شھادة اإلجازة في التاریخ، جامعة سیدي محمد ، )م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر 113

  . 18:، ص2015بن عبد اهللا، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة، فاس،
  نفس المرجع و الصفحة - 114
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  .م 1889زیارة المولى الحسن األول لتطوان عام : ثانیا
موالي الحسن ( لما تم أمر البیعة تاقت ھمتھ: ما نصھ" اإلتحاف" یقول ابن زیدان في

األبیة إلى التجول في أقطار البالد و النظر في أحوال الرعیة و توطید األمن وقطع جرثومة ) األول

   115.البغي و التمرد

 :ب السلطاني أثناء الحركة الموك
من المفید اإلشارة أوال، إلى أن شروع السالطین في تنظیم الحْركات، غالبا ما كان یتم 

ابتداءا من فصل الربیع، وینتھي في غالب األحیان مع حلول فصل الخریف أو بعد مرور األسابیع 

ي فصل الشتاء، فكثیرا ما لكن ھذا ال یعني توقف الحْركات عن القیام بوظائفھا ف. 116األولى منھ

  .117خاض السلطان الحسن األول حمالت عسكریة خالل ھذا الفصل

وما كان یزید ھذه الحمالت العسكریة أھمیة ھو قوة و كثافة اإلجراءات المخزنیة قبل 

انطالق الحْركة من مجال معین إلى آخر، ذلك أنھ قبیل وصول المولى الحسن األول لتطوان إبان 

یونیو  15ه الموافق ل1306شوال  17والتي انطلقت من فاس یوم " السلمیة" إحدى حْركاتھ

  119"اإلستقصا" ه حسب الناصیري في 1306 10، و118م، حسب ابن زیدان في اإلتحاف1889

م ، وسیأتي ذكر اإلختالف في تاریخ 1889/ ه1307إلى تطوان ، و التي حلت برحابھا سنة 

  . الدخول كذلك في محور مفصل

المولى الحسن األول للمدینة، وفد على تطوان عددا من رؤساء القبائل وقبیل وصول 

بخیولھم قبل موعد الزیارة السلطانیة بنحو ثالثة أشھر، وأنھم كانوا أثناء إقامتھم بأحواز تطوان 

  .120یتسابقون على ظھور خیلھم، وكان عددھم كثیر

و الثانیة إبان و بعد فكانت بذلك فرحة أھل تطوان فرحتان، األولى قبل وصول السلطان 

دخول السلطان المدینة، فلكم أن تتخیلوا فرحة سكان أھل تطوان و األحواز بقدوم سلطانھم ألول 

مرة لما یصاحب ذلك من بھجة في قلوب الكبار و الصغار، وبدون شك كان الناس ینظرون إلى 

غرب، وفي عظمة الحركات و المسابقات بعین اإلجالل و اإلكبار، وصاروا یشعرون بعظمة الم

لمظاھر الخیل و الفروسیة التي تمتاز بھا _ و مازال_ وقد كان . المغرب عظمة سلطانھ، و دولتھ

                                                             
  162: ، ص2م، ج2008، 1ابن زیدان، إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، تحقیق علي عمر، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط 115
 .237:، ص1م، ج1961ابن زیدان، العز و الصولة في معالم نظم الدولة، المطبعة الملكیة بالرباط،  116
: ، ص2م، ج2008، 1، المطبعة و الوراقة الوطنیة، مراكش، ط1912_1830الشابي مصطفى، الجیش المغربي في القرن التاسع عشر   117

162 
 .262: ، ص2، ج"اإلتحاف"ابن زیدان،  118
 .275: ، ص4، ج1997، اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى،دار الكتاب، الدار البیضاء، ط )أحمد بن خالد( ناصريال 119
لألستاذ محمد داوود، منشورات جمعیة تطاویین " تاریخ تطوان" ، زیارة المولى الحسن األول لتطوان فصلة من كتاب)محمد داوود(حسناء  120

   .9: م، ص1997أسمیر، تطوان، 
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القبائل المغربیة، تأثیر سحري یأخذ بمجامع القلوب،    و كان كل ذلك تمھیدا للزیارة السلطانیة 

  .   121التاریخیة

یكن ھناك نظام معین لسیرھا، فعادة  أما فیما یتعلق بنظام انطالق الحْركة، فیبدوا أنھ لم

عند عبور أراضي القبائل الثائرة تتكلف وحدات القبائل بأخذ القیادة من أجل إجالء كل المخاطر 

، 122على جوانب المحلة، لكن عندما یخاف من المفاجآت من الخلف الخاصة من القبائل البربریة

الخلف، وعندما تكون ھناك حرب ما فإنھم بالرجوع إلى ) القبیلة( تعطى األوامر لھذه الوحدات

وفي أثناء سیر الحركة، كان الموكب السلطاني ینطلق وفق . 123یكونون دائما في الصفوف األمامیة

ترتیب معین حیث كان السلطان یتوسط أفراد حاشیتھ تحت مظلتھ و موسیقیین الذین یغنون خالل 

یق سیر الحْركة قریبة منھ، وخلفھ یوجد الثالث ساعات من الرحلة، وكانت أسلحة السلطان في طر

الحاجب و الوزراء و الكتاب فوق البغال، و الرماة بمدافعھم و أفواج باقي المسخرین مشكلین بذلك 

  . 124حزاما أمنیا

الجیش المغربي في " وذلك على الترتیب الذي وجدتھ عند مصطفى الشابي في كتابھ

 :سم البیاني أسفلھویوضحھ الر" القرن التاسع عشر، الجزء الثاني

وعندما كانت الحْركة تمر بمجموعة من القبائل، كان یتعین على المخزن القیام بجملة من 

" اإلتحاف"، حیث یشیر صاحب 125الوظائف المتمثلة في استخالص الضرائب أو فض المنزاعات

لمرور علیھا إذا كان للجناب السلطاني غرض في قبیلة من القبائل التي یكون ا"في ھذا المقام بأنھ 

  .126"أو معھم كالم في واجب و نحوه، فتتقدم إلیھا سریة من الجند و العسكر و بعض القبائل

وبالتالي فإن الحْركة أثناء سیرھا كانت ال تكتفي بقطع أدراج الطریق وحسب، وإنما كانت 

ان و تقوم كذلك بمجموعة من الوظائف التي كانت تتطلب على ما یبدوا لقاءا مباشرا بین السلط

مجرد سفر "  - كما یرى األستاذ محمد أعفیف - محكومیھ، و من ھذا المنطلق لم تكن الحْركة  

عادي للسلطان او حملة عسكریة بل ھي تعدت ھذا و ذاك، وأصبحت وسیلة لمعاینة أمور 

  .127"عدیدة

                                                             
  . نفس المرجع و الصفحة 121
، بحث لنیل شھادة اإلجازة في التاریخ، جامعة سیدي محمد )م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر 122

  2015بن عبد اهللا، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة، فاس،
، ترجمة محمد ناجي بن عمر، "م1912-م1860قبائل المغرب ما بین زمن المحالت السلطانیة الجیش المغربي وأحداث " أرنو لویس،  123

  .18: م، ص2002إفریقیا الشرق، 
 .نفسھ 124
، بحث لنیل شھادة اإلجازة في التاریخ، جامعة سیدي محمد )م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر 125

  107:ص.، 2015نیة، فاس،بن عبد اهللا، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسا
 . 163: ، ص2ابن زیدان، اإلتحاف، ج 126
 .47: ، ص"الحركات الحسنیة من خالل مؤلفات ابن زیدان"أعفیف محمد،  127
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وھذا األمر المتعلق بممارسة السلطة خارج المجال المخصص لھا، نجده یتطابق أیضا مع 

شأن الجاللة السلطانیة في األشغال اإلداریة و : "بقولھ " العز و الصولة"ار إلیھ صاحب ما أش

  .128"الخصوصیة في الحْصر ھو شأنھ في السفر غالبا

یزور  - فضال عن إدارة أمور القبائل وقبض الواجبات - ھذا وقد كان السلطان في طریقھ

علیھ، وذلك للتبرك بأصحابھا، ففي  العدید من األضرحة القریبة من المجال الذي یكون المرور

طریقھ إلى تطوان عبر الشاون زار المولى الحسن األول الصالح سیدي علي شقور، وتحدث معھ و 

عبد السالم "، ثم قصد ضریح شیخ الجبل وأستاذ الشیوخ وجد األشراف الشیخ موالنا 129تبرك بھ

  .130بن مشیش،   و كانت زیارتھ لھ یوم الجمعة

عبد "، أن السلطان وضع في ضریح الشیخ "اإلتحاف"خ ابن زیدان في ویذكر لنا المؤر

ألف ریال     و مئاتي طرف من الكتان، وقدم ذبائح، وزوره الشرفاء، وھو " السالم بن مشیش

وكثیرا ما كانت تسمى بعض المواضع في بعض المدن . 131راجل، جمیع آثار جدھم الشیخ العظیم

ة باسم السلطان، نسبة إلى ذكرى توقف السلطان بإحدى األماكن أو القبائل المغربیة بأسماء مرفوق

  .132خالل إحدى حْركاتھ

 :وصول حْركة السلطان لتطوان و إشكالیة تاریخ الدخول من خالل بعض المصادر
تشیر بعض الدراسات التاریخیة إلى عدة إشارات تفید أنھ عند اقتراب السلطان من المجال 

 یفصل بین ھذا المجال و بین الموكب السلطاني إال مراحل قلیلة، الذي عزم السفر إلیھ، وأصبح ال

،فینادى في عموم األسواق 133تصدر األوامر العالیة لعامل البلد و من جرت العادة إلعالمھم بذلك 

  .134إلشعار العامة و الخاصة لیكون الجمیع على أھبة

التأریخ لیوم دخول وقد عرف دخول المولى الحسن األول لتطوان إشكاال على مستوى 

فدخلھا یوم األربعاء ثامن محرم من : " یقول" اإلستقصا" السلطان للمدینة، فحسب الناصري في 

" اإلتحاف"كذلك نجد  ابن زیدان في . 135م1889ه و التي توافق ثالث شتنبر من العام 1307عام 

                                                             
 .238: ، ص1ج" العز والصولة" ابن زیدان،  128
  .108:ص).م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر 129
  .10: ، ص" الفصلة"، )داوودمحمد ( حسناء 130
  .262: ، ص2، ج"اإلتحاف"ابن زیدان،  131
  .108: ص.المرجع السابق.العزوزي محمد 132
  109:،ص)م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر 133
  .249: ، ص1، ج"العز و الصولة"ابن زیدان،   134
  .275: ، ص4، ج"اإلستقصا"الناصري،  135
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نطالق من فاس كما ، إال أنھ یختلف معھ في تاریخ اإل136یتفق مع الناصري في یوم الدخول لتطوان

  . سبق اإلشارة

أن " عمدة الراوین في تاریخ تطاوین" في حین یقول األستاذ الرھوني في كتابھ المحقق 

الموافق  137ه1307تاریخ دخول السلطان الحسن األول لتطوان ھو یوم فاتح محرم من العام 

  .مشاھد لھام،وقد وصف الرھوني ھذه الزیارة وصف 1889غشت سنة  27للتاریخ المیالدي 

وفي إطار الحدیث عن إشكالیة اختالف التأریخ لتاریخ الدخول، نجد ھناك تاریخ آخر في 

 les relations franco-espagnoles et l'affaire du maroc: le France etكتاب

l'Espagne au maroc"   لمؤلفھ jean alengry"     " م دخل 1889شتنبر  8یقول أنھ في

  .    138ل تطوان تم توجھ نحو مراكشموالي الحسن األو

ورغم ھذا اإلختالف  في التأریخ لتاریخ الدخول لتطوان، فإن كل المصادر أجمعت على 

  .أن مدة إقامة المولى الحسن األول بتطوان ھي خمسة عشر یوما كامال

وفي رأي المتواضع أرى أنھ من األجدر لنا السیر فیما قالھ ووصفھ لنا الرھوني باعتباره 

كان شاھد عیان، و كان من بین الجماھیر التي حجت بقوة لمالقاة و استقبال السلطان، حیث یقول 

الحسن " وكنت فیما بینھم راكبا بغال ببردعة، فلما أسفر الصبح، أسفر عن طلعة األمیر: ما نصھ

حرم أي أنھ كان من المصطفین إلستقبال و مشاھدة السلطان یوم دخولھ تطوان، فاتح م.  139"األول

وھو الذي أعطى لنا و صفا دقیقا لھذه الزیارة الحسنیة .م1889غشت  27ه الموافق ل1307عام 

                    ".أنفع الكالم ما كان إشارة عن مشاھدة، أو إخبار عن شھود: "ویقول أبو یعزى. من ألفھا إلى یائھا

 :الموكب السلطاني في تطوان
من طرف والیھا القائد أحمد الخضر السالوي، وبعده  عند دخول السلطان المدینة استقبل

قاضي المدینة محمد عزیمان، ثم بعد ذلك توالت اإلستقباالت من طرف الشرفاء و العلماء و 

، ولم یستثنى منھا الیھود المغاربة الذین حجوا بكثرة  140األعیان وسائر الطبقات الموجودة بالمدینة

                                                             
  .262: ، ص2ج" اإلتحاف"ابن زیدان ،  136
، تحقیق 2، الجزء الثاني، منشورات جمعیة تطاون أسمیر، طباعة ألطوبریس،ط"عمدة الراوین في تاریخ تطاوین"الرھوني، أبو العباس  137

  .91: م، ص 2001جعفرالسلمي، :
rance et l'Espagne espagnoles et l'affaire du maroc: le F-relations francoJean alengry."les 138

p:161. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France..maroc" au  
  . 91: ، تحقیق جعفر السلمي،  ص2الرھوني، عمدة الراوین في تاریخ تطاوین، ج 139
 .11: ، ص"الفصلة", حسناء داوود 140
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بنوع من اإلحتقار و اإلقصاء، كوقوفھم على الجانب األیسر في إلستقبال سلطانھم، إال أنھم عوملوا 

  .141الممر السلطاني إلعتبارھم أھل الشمال من طرف المغاربة المسلمین

وكان نزول السلطان بالدار المخزنیة في المشور السعید، وقصد وزراءه وحاشیتھ بیوتات 

  .142كبراء المدینة، فحضوا بمنزلة تشرف مقامھم وتلیق جنابھم

وبعد أن أقام السلطان بضعة أیام في المدینة،وبعد أن یصدر رسائلھ لمختلف أقطار البالد 

یبلغھم بأطوار السفر وبحلولھ بالمكان الذي عزم التوجھ إلیھ، كان یخصص أوقاتا إلستقبال وجوه 

 أناس بصفة خاصة،فاستقبل الفقیھ سیدي الحاج أحمد السالوي ثم الحاج محمد اللبادي و أخاه، ثم

علي (األمین محمد بریشة، ثم أوالد أشعاش مجتمعین ، وباقي وجھاء وكبراء المدینة من قضاة 

  .143، وعلماء و أشیاخ و األعیان، وذلك كلھ كان بروض دار المخزن بالمشور السعید)عزیمان

خالل تنقالتھم ال  - على ما یبدوا -وتجدر اإلشارة في ھذا الصدد، إلى أن السالطین كانوا 

فقط بالنظر في األحوال المتعلقة بسیاسة البالد الداخلیة، وإنما قد یخصصون یعض أوقاتھم یكتفوف 

خالل زیارتھم لمنطقة ما إلستقبال بعض سفراء الدول األجانب المقیمین بذلك البلد أو غیره، قصد 

ن ففي زیارة المولى الحسن األول لتطوا. 144تسویة بعض األمور المتعلقة بسیاسة البلد الخارجیة

ھذه، خصص ھذا السلطان أوقاتا إلستقبال وجوه الناس بصفة خاصة، فقد وفد على تطوان سفیرا 

إیطالیا و بلجیكا، فاستقبل السلطان كل واحد منھما استقباال رسمیا بساحة الفدان، حیث قدما لھ 

یة السفراء مع بق) مقر النیابة(، حتى إذا ما قاباله في طنجة145أوراق اعتمادھما في ھذین اإلستقبالین

  .146األجانب، كانا معرفین مقبولین كغیرھما من سفراء الدول

كذلك خصص السلطان أیاما لزیارة األولیاء و الصلحاء بتطوان و ضواحیھا، وذلك جریا 

للعادة المخزنیة منذ القدیم، فزار السلطان مع حاشیتھ ضریح أقرب ولي من الدار المخزنیة، وھو 

لبقال، ثم بعده ضریح سیدي مصباح، وضریح علي بن ریسون، ضریح سیدي عبد اهللا الحاج ا

وقد ذبح على كل ضریح من تلك الضرائح ثورا تصدق بلحمھ على ... وضریح سیدي المنضري

الضعفاء        و المساكین، أما الزاویة الریسونیة فقد ذبح بھا ثورین اثنین، و التي لم یزرھا لبعدھا 

ء منھا ما مأل بطونھم مرقا و لحما، وأفئدتھم فرحا و سرورا، أرسل إلیھا الذبائح فنال الفقرا

                                                             
-1860تطوان قبل الحمایة : العیادي رضوان، زیارة السلطان موالي الحسن األول لتطوان من خالل الصحافة البریطانیة، ضمن أعمال ندوة 141

 . 181- 174: م، ص ص1994م، مطبعة الھدایة، 1992م، منشورات كلیة األداب و العلوم اإلنسانیة بتطوان 1912
  .12: حسناء داوود، المرجع السابق، ص 142
 .15: نفسھ، ص 143
  110:ص).م1907_1873(الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر.العزوزي محمد 144
  .نفس المرجع و الصفحة 145
 .15: ، ص"الفصلة" حسناء داوود، 146
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ناھیك عن الھدایا التي تبادلھا السلطان مع أھل تطوان، من مالبس        . 147وألسنتھم شكرا و ثناء

  .148و أموال، و أكرم الطلبة ، وكسا المخزنیة و البحریة و الطبجیة و وصل الجمیع

الحْركات المخزنیة خاصة خالل الفترة المدروسة، لكن ما یثیر التساؤل عند الحدیث عن 

ھو مسألة تموین أفراد ھذه الحْركة، وذلك من حیث ضمان توفیر الطعام للعدد الكبیر من ھؤالء 

   149األفراد المرافقین لھا؟

یقول مصطفى الشابي في ھذا الصدد أن المؤونة كانت تفرض على المنطقة التي قصدھا 

عام العاملین مع المخزن عند حلولھم بالمكان المقصود لتنفید مھمة ما، السلطان من حیث قیامھم بإط

  .150وتكون ھذه المؤونة إما عینیة أو نقدیة، وفي بعض األحیان ھما معا

ومن بین األعمال التي قام بھا السلطان بالمدینة، ھي إعطاء األمر بإصالح أمالك 

، )الزاویة الریسونیة ( ، وتوسیع الزوایا األحباس، وبناء قنطرة المحنش، ناھیك عن بناء األبراج 

 .151لكن مع األسف معظم ھذه األعمال تأخر تنفیدھا ، ومنھا من لم ینجز

والجدیر بالذكر أن جاللتھ بعد ھذه الزیارة مباشرة أرسل ولده موالي عمر إلى تطوان 

الغایة معززا لدراسة العلم على شیوخھا، وذلك بناء على رغبة بعض أعیان المدینة، فأقام لھذه 

  .152مكرما سنتین كاملتین

  .المجتمع التطواني خالل الزیارة الحسنیة: ثالثا
 :  رصد أجواء استقبال السلطان .1

جرت العادة في استقبال السالطین و األمراء، خروج الناس على اختالف طبقاتھم 

وفي ھذا الصدد نلمس من زیارة المولى الحسن األول لتطوان . 153إلسقتبال ورود جالل السلطان

م آثار اإلحتفاالت الكبیرة التي أقامھا أھل البلد على شرف الزیارة السلطانیة 1889/ ه1307سنة 

لبلدھم، كما نستشف العادات و التنظیمات التي كان یستقبل بھا السالطین عند قدومھم على مجال 

ن اللیلة التي سیدخل فیھا السلطان المدینة في صبیحتھا أیقاضا فرحا حیث قضى أھالي تطوا. معین

بزیارة السلطان و استعدادا للقاه،وفي صباح ذلك الیوم خرجت تطوان بأسرھا إلستقبال السلطان 

المحبوب، وماج الناس بعضھم في بعض، ثم نظمت المواكب و رتبت الصفوف و قصد الجمیع 

د من القبائل المحیطة بتطوان، ودقت الطبول، وارتفعت طریق السلطان، وقد توارت الوفو
                                                             

 .14: ، ص"الفصلة"حسناء داوود، 147
  .19: نفسھ، ص 148
  .110:، ص)م1907_1873(العزوزي محمد، الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر 149
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 .227: إشارات حول اإلشعاع الفكري و الحضاري لمدینة تطوان، مجلة دعوة الحق، العدد 152
 .249: ، ص1العز و الصولة، ج. ابن زیدان 153



 

2016 مجلة لیكسوس العدد السادس ـ أكتوبر      69 
 

 

األصوات باألذكار    و الدعوات، وعلت البنادق و المكاحل فوق الكواھل، وبعد استقبال السلطان، 

وّلى الجمیع وجھھ شطر تطوان، وقد صدحت الموسیقى السلطانیة، ثم تقاصفت رعود المدافع من 

  .154ب الجو، وغمرت الناس من الفرح موجاتكل برج، فرحا بأمیر المؤمنین، وتكھر

وفي إطار الحدیث عن استقبال الناس السلطان عند الدخول للمدینة، یجب الوقوف عند 

مسألة مھمة وھي الجماعة الیھودیة التي أمرت بالوقوف عمدا على یسار الطریق المؤدیة إلى 

وقد تعرض الیھود . جریا للعادة !المدینة، وعند مرور السلطان و اقترابھ منھم ُأمروا بخلع نعالھم

ووقوف الیھود على یسار الطریق المؤدیة إلى مدینة تطوان لھ . 155لكثیر من الشتم و سوء المعاملة

أكثر من داللة، و لعل أبرز ھذه الدالالت داللة عقائدیة، فالیھود لیسوا من أصحاب الیمین في 

استقبال السلطان و تلویحھم باألعالم وغنائھم لھ والواقع أن سعي الیھود من . 156المعتقد اإلسالمي

  .یوحي في الحقیقة بتعبیرھم عن وفائھم لھ

 times ofوقد أسھبت الصحافة البریطانیة في وصف ھذه الزیارة من خالل جریدة 

morocco  حیث كان ھذا الوصف في عمقھ محمال بأحكام القیمة حول مجموعة من األشیاء

كان یرتدي لباسا مراكشیا عادیا، " وصف لھا للسلطان عند الدخول رافقت ھذا اإلستقبال، وفي

لقد كانت ابتسامتھ بھیجة، وإن كان وجھھ یبدو علیھ . وكان سرج فرسھ األبیض مزكرشا بالنحاس

عل العموم فإن مظھر السلطان كان مخیبا لآلمال لیس بسبب نقص ... بعض الغبار من جراء السفر

  157."بسبب نقص في النضافة في التمجید و البھرجة، ولكن

من جراء مظھر السلطان،  times of morocco ولعل خیبة األمل التي أصابت مراسل

. 158تجد تفسیرھا المناسب في الخلفیة التاریخیة و السیاسیة للرحلة السلطانیة إلى المنطقة الشمالیة

تحركات أسمى یصنع خبرا ألنھ یتعلق ب) حدث الزیارة السلطانیة( فالحدث الذي نحن بصدده

شخصیة في البالد، وأیضا ألن ھذه الزیارة كانت تكتسي أھمیة شدیدة في نظر بریطانیا، خاصة إذا 

علمنا أن الزیارة جاءت بعد مرض أرقد السلطان فراشھ، مما أثار احتماالت كثیرة حول مآل 

  .159المغرب

                                                             
 .11: ، ص"الفصلة" حسناء داوود،  154
 .175: العیادي رضوان، زیارة موالي الحسن األول لتطوان من خالل الصحافة البریطانیة، ص 155
 .176: ص. نفسھ 156
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  خاتمة 
رب القرن التاسع عشر انطالقا مما سبق، یمكن القول أن ظاھرة الحْركات شكلت خالل مغ

وسیلة المخزن الفعالة في إقرار السلطة في العدید من مجاالت البالد، ورغم أنھا كانت تكلف 

المخزن عناء السفر و تكالیف التنظیم، إال أنھا كانت تحقق لھ نجاحا كبیرا على مستوى التحكیم أو 

ان المخزن یحصل علیھا في على مستوى ضمان موارد مالیة لتسییر شؤون البالد، ھذه الموارد ك

  .160الغالب من القبائل أو المدن أثناء كل حركة تستھدف جھة معینة

  : وما یمكن استخالصھ من زیارة المولى الحسن األول لتطوان ھو

  أن الحْركة الحسنیة طوال مراحل كانت أكثر انتظاما وفعالیة، رغم أنھا كانت

 .161ھائلة لتنظیمھاتكلف المخزن الحسني طاقات بشریة و مادیة 

  لم تكن الحْركة مجرد تنقل عادي، وإنما كانت تحرص على تحقیق العدید من

األھداف خالل تنقلھا، أھداف ال تخرج عن دائرة ممارسة السلطة بمعناھا 

 .162الكامل

  كان لقاء أھل تطوان بالسلطان سابقة في تاریخھم و تاریخ مدینتھم، فأصبحوا

 .الزیارة الحسنیةیؤرخو لتلك السنة، بسنة 

  طرحت ھذه الزیارة للمنطقة الشمالیة العدید من التساؤالت لدى الدول اإلمبریالیة

  .في تلك الفترة

  :الئحة المصادر و المراجع
  Jean alengry.les relations franco-espagnoles et l'affaire du maroc: le 

France et l'Espagne au maroc. paris :Source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France. 

  .المطبعة الملكیة. الرباط. 1الجزء. العز و الصولة في معالم نظم الدولة). 1961. (ابن زیدان

. 2الجزء . إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس). 2008. (ابن زیدان عبد الرحمان

  .كتبة الثقافة الدینیةم. القاھرة. 1ط

الجزء . تحقیق جعفر السلمي. عمدة الراوین في تاریخ تطاوین). 1997. (أبو العباس الرھوني

  .جمعیة تطاون أسمیر. تطوان. الثاني
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زمن المحالت السلطانیة الجیش المغربي وأحداث قبائل المغرب ما بین ). " 2002. (أرنو لویس

  .إفریقیا الشرق. مر ترجمة محمد ناجي بن ع" م1912- م1860

منشورات . الرباط" . الحركات الحسنیة من خالل مؤلفات ابن زیدان). "1980. (أعفیف محمد

  .7العدد . كلیة األداب و العلوم اإلنسانیة

. 2ج. 1ط.1912_1830الجیش المغربي في القرن التاسع عشر ). م2008. (الشابي مصطفى

  .المطبعة و الوراقة الوطنیة. مراكش

زیارة السلطان موالي الحسن األول لتطوان من خالل الصحافة ). م1994. (العیادي رضوان

م، منشورات كلیة األداب و العلوم 1912- 1860تطوان قبل الحمایة : ضمن أعمال ندوة. البریطانیة

  .مطبعة الھدایة. تطوان. م1992اإلنسانیة بتطوان 

منشورات المعھد الملكي : الرباط". تركیبتاریخ المغرب تحیین و ). "م2011. (القبلي محمد

  .للبحث في تاریخ المغرب

الدار . 1ط".السلطة و المجتمع في المغرب نموذج أیت باعمران). " م1989. (المحمدي علي

  .دارتوبقال للنشر. البیضاء

البوادي المغربیة قبل اإلستعمار قبائل إیناون و المخزن بین ). "1995. (المودن عبد الرحمان

الدار . منشورات كلیة األداب و العلوم اإلنسانیة بالرباط . رن السادس عشر و التاسع عشرالق

  .مطبعة النجاح الجدیدة. البیضاء

الدار . الجزء الرابع. اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى). 1997. (الناصري أحمد بن خالد

  .دار الكتاب. البیضاء

فصلة من كتاب األستاذ محمد . مولى الحسن األول لتطوانزیارة السلطان ال). 1997. (حسناء داود

  .جمعیة تطاون أسمیر. تطوان". تاریخ تطوان"داوود 

، بحث لنیل )م1907_1873(محمد العزوزي، الحركات السلطانیة بمغرب القرن التاسع عشر

انیة، شھادة اإلجازة في التاریخ، جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا، كلیة اآلداب و العلوم اإلنس

  2015فاس،

  .مجلة دعوة الحق. 227: إشارات حول اإلشعاع الفكري و الحضاري لمدینة تطوان العدد 
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ھو سفر في رحاب  18و  17الحدیث عن قضیة األسرى في المغارب خالل القرن  إن

 .الزمان والمكان عبر تسلیط الضوء على مكون ھام من مكونات مجتمع المغارب

مكون أھملتھ الدراسات التاریخیة الكالسیكیة التي اھتمت بالحدث السیاسي والعسكري 

ین، وبذلك أسدل الستار عن فئات عریضة من وأحوال الملوك و العلماء واألدباء ورجال الد

المجتمع التي أرید لھا أن تقبع في زاویة النسیان، رغم األدوار الكبیرة التي قامت بھا داخل 

التقلیدیة شحیحة ولم تف بالمطلوب، إذ غابت الرؤیة الواقعیة    المجتمع، فجاءت المصادر التاریخیة

لتي تحدد صیرورتھ، وتوجھ اھتمامھ نحو ضبط إیقاع لمسار حركة التاریخ، والعوامل األساسیة ا

السیاسة، عبر رعایة الحدث واالقتصار على النخب الصانعة للقرار دون محاولة الربط الجدلي بین 

  .السیاسي و االقتصادي و االجتماعي لتفسیر ظواھر مختلفة داخل المجتمع

 ھشام مرزوق
 باحث في تاریخ المغرب

 

 

المجتمعات المغاربية في الكتابات 
خالل القرنين ون األسرى المسيحي األجنبية 

  م18- 17
  نموذجا 
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ضمن  - 18و 17في المغارب خالل القرن  المسیحییناألسرى – المقالةویندرج موضوع 

حقل التاریخ االجتماعي، على أساس انھ یدرس فئة اجتماعیة في إطار عالقتھا بمحیطھا وبمكونات 

المجتمع وتعاطیھا مع مجتمع غریب عن بیئتھا، مع استحضار البعد التاریخي الذي یروم دراسة 

  .تطور الظاھرة في الزمان والمكان

ت باألمر الجدید، أو المستحدث، بل إن جذورھا ضاربة في عمق إن قضیة األسرى لیس

بالمغرب بین االسرى المسیحیین والعبید   %20التاریخ، حیث تحدد اإلحصائیات نسبتھم بأكثر من 

القادمین من إفریقیا، وان غلب على تلك اإلحصائیات االفتراض و التخمین فھي تعطي صورة عن 

في مجاالت مختلفة كالفالحة واألشغال    اشتغل ھؤالء األسرى  حجم األسرى في تلك الفترة، وقد

الشاقة، ومنھم من اشتغل خادما داخل البیوت في المدن واإلدارات وبالطات القصور عند 

أھمیة  السالطین، وفي ھذا الصدد یمكن أن تبرز مالمح اإلشكالیة العامة لھذا المساھمة حول

المغارب، والسلطة والمجتمع واالقتصاد في المغارب  إستغرافیة الرحالت والمذكرات في تاریخ

  .وكاثكارت من خالل مذكرات األسیر  مویط

سؤال یبقى مفتوحا على كل االحتماالت والقراءات في ظل غیاب من یوضح أن القرصنة 

البحریة كانت ھي المصدر الوحید، مع العلم أنھا لم تكن لھا أھمیة كبرى في تلك المرحلة خصوصا 

السلطة والمخزن بالقدر التي حظیت بھ من طرف الدول األوربیة والتي عادت لھا بأرباح من قبل 

ن الحدیثة ، كان یشكل حاجزا في الذھنیة المغربیة، وحدا ووفیرة، ذلك أن البحر إلى حدود القر

فاصال بین المغارب والدول األوربیة، واستمر الوضع على ما ھو علیھ إلى حدود ظھور 

 .الحصار وتحول البحر إلى فضاء للتجارة و التبادل   جغرافیة ، حیث زال ذلكاالكتشافات ال

من ھنا یتضح أن قضیة األسرى المسیحیین بالمغارب، قضیة مھمة في تاریخ الدول 

نتناول بالدراسة والتحلیل الفترة المتعلقة بالقرن السابع عشر والثامن    المغاربیة حیث سنحاول أن

األسیر جرمان مویط بالمغرب، واألسیر كاثكارت  یرین أجنبیین،عشر،من خالل التطرق ألس

  .بالجزائر خالل الحكم العثماني 

إذ رغم محدودیتھا في الزمان، إال أنھا ستمكننا من رسم صورة عن مؤسسة األسرى التي 

انتشرت رغم اإلدانة الواسعة من طرف الحكومات األوربیة والجمعیات المناھضة للقرصنة 
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اطاتھا، وعقدت لھا مؤتمرات من أجل القضاء على نشاطھا خصوصا في الحوض البحریة ونش

  .المتوسطي

وقد انصبت ھذه المقالة حول ھذا الموضوع في محاولة متواضعة لمقارنة الظاھرة عبر 

استحضار منھجیة المقارنة، بغرض التفسیر والوقوف على نقاط التشابھ والتقاطع واالختالف 

 األسیر مویط واالسیر كاثكارترب والجزائر، انطالقا من نظرتي كل من والتباین في كل من المغ

  .خالل القرنین السابع عشر والثامن عشر

وكما یرى مارك بلوك أن تحقیق ھذا المطلب یحتاج إلى قدر من التجانس والتشابھ بین 

واألماكن، الوقائع واألحداث التي نتجھ إلى مقاربتھا، وعلى قدر من االختالف بین تلك األوصاف 

  .ھذه الشروط یوفرھا لنا الفضاء المغاربي بحكم القرب الجغرافي، والمعاصرة الزمنیة

ولجوؤنا إلى استعمال ھذا المنھج لدراسة الموضوع نظرا لمزایاه المتنوعة على المستوى 

الوظیفي والمعرفي، إذ سمح لنا بالكشف عن القضیة من زوایا مختلفة، إضافة إلى وظیفتھ 

ة التي غاصت إلى عمق القضیة المتعلقة باألسرى األوربیین، ولم تكتف بالسرد والوصف التفسیری

التي تقینا الوقوع في  للوقوف على إشكاالت جوھریة، ومحاولة معالجتھا، إضافة إلى الوظیفة

  .تفسیرات خاطئة

  .أھمیة رحلتي األسیرین مویط و كاثكارت

، شھد أسر عدد كبیر من المسیحیین إما في من المعلوم أن القرن السابع عشر والثامن عشر

وقد استغل كل من األسیرین مویط . 163أو انطالقا من الثغور - وأغلبھم أسر ھناك –عرض البحر 

فانكب على تدوین ما یروه  ). مویط بالمغرب وكاثكارت بالجزائر( وكاثكارت وجودھما بالمغارب 

  .ویسمعونھ 

ة تمیط اللثام عن وضعیة األسرى بالمغارب، ونتیجة لذلك، توفرت لدینا معلومات غزیر

والمعاملة التي كان یلقونھا، والجھود التي بدلھا رجال الدین والمنظمات الفتدائھم، باإلضافة إلى 

وإذا أخذنا . معطیات تتعلق بالمجتمع المغاربي من حیث مكوناتھ، وعدد سكانھ وممیزاتھ الثقافیة 

                                                             
الرحلة وصورة ضمن  .مصادر المعرفة التاریخیة االوربیة حول المغرب خالل القرن الثامن عشرالدحاني عبد اإللھ،  -  163

منشورات  دار . تألیف جماعي ، تنسیق و تقدیم  كریم بجیت.قراءات في نصوص الرحالة األوربیین حول المغرب: األخر 
  . 19: ص  2013األمنیة الرباط   مطبعةان األم
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لجزائریة تفتقر إلى مثل ھذه المعطیات، سندرك االھمیة في االعتبار انا الوثائق المغربیة وا

  .القصوى لھذه الكتابات

حقیقة  ھذه الكتابات لیست كلھا بنفس القیمة العلمیة، فكثیر منھا مليء بالتحامل على المغاربة 

، كاستنتاجات 164والمسلمین، فإن ھناك سلبیات ال یصعب على القارئ تحاشیھا أو التحرر منھا

  .تحاملة على إیدیلولجیة المجتمع المغاربيالمؤلفین الم

لكن بالرغم من ھذه السلبیات، فإنھا تعد ضروریة لتغطیة النقص الحاصل  الذي یعتري 

  .واألحداث حول المجتمع المغاربي 165كتاباتنا فیما یخص المعلومات التاریخیة

 رحلة األسیر  مویط   -  أ

واالسترسال فیھا وفضول اجتماعي األسیر مویط فرنسي من باریس لھ قدرة على الكتابة 

یدفعھ إلى التعرف على ما یراه أو یسمع عنھ، مع میول دینیة كاثولیكیة  قویة، فى درجة التعصب 

والخروج عن حدود الموضوعیة  في تعاملھ وحكمھ على غیر المسیحیین، ال سیما المسلمین الذي 

  .166ینعتھم بالكفار

وھو ما یزال في مقتبل  1670یولیوز  سنة خرج  مویط من مسقط رأسھ في اخر یوم من 

العمر قاصدا أمریكا التي كانت مطمح نظر الشباب األوربي، لكنھ أسر في البحر من طرف 

، وسیق إلى مدینة سال مع جملة من األسرى الذین بلغ 167)المجاھدین السالویین( قراصنة سال 

 .عددھم أربعین رجال وأربع نساء 

احد عشر عاما، تنقل خاللھا بین مدن سال وفاس ومكناس  مكث مویط أسیرا في المغرب  

والقصر الكبیر و تطوان، وخدم الخواص في البدایة، ثم أصبح من أرقاء المولى الرشید ثم المولى 

وھناك ألف كتابین عن . 1681یولیوز  19إسماعیل إلى ان تم تحریره فرجع إلى باریس في 

والي إسماعیل ملكي فاس ومراكش وتافیاللت والثاني المغرب أولھما سماه تاریخ موالي رشید وم

                                                             
 1989 ضمن أعمال ندوة جامعة موالي علي الشریف الدورة الثانیة، الریصاني ، دجنبر   ،رحلة مویطحجي محمد،  -  164

  53ص 
  20الدرحاني، مرجع سبق ذكره ص   -  165

ضمن أعمال ندوة جامعة موالي علي الشریف الدورة الثانیة،  ، الجیش واألسرى في كتابات مویطحجي محمد ،  -  166
  . 16ص  1990 الریصاني ، دجنبر

  .نفسھ  -  167
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أخبار أسره سماه رحلة االسیر مویط في بالد البربر، ویعرف في قوائم المراجع التاریخیة برحلة 

  .168مویط

، وتمت ترجمتھا إلى اللغة العربیة سنة 1683تم طبع ھذه الرحلة ألول مرة بباریس سنة   

وقد دون ما حفظتھ ذاكرتھ بعد سنتین . 169مد األخضرمن طرف األستاذین محمد حجي ومح 1990

معلومات غزیرة ومتنوعة عن المغرب خالل السنوات األولى من حكم .  1681من االفتداء سنة 

المولى إسماعیل، فوصف المدن المغربیة  مثل مكناس وسال، ووصف دور المغاربة وعاداتھم في 

من كتابھ للحدیث عن وباء الطاعون الذي كما أفرد حیز . اللباس واألكل خاصة وجبة الكسكس

ودام ثالث سنوات، وذكر النتائج التي خلفھا على المجتمع المغربي  1678اجتاح المغرب سنة 

  .وعلى األسرى األوربیین 

لذلك عمل مویط على تقدیم ما اعتبره معلومات مفیدة لمواطنیھ حول ھذا الجانب، وقد كان الدافع 

و زیارة سفیر المولى إسماعیل إلى بالط لویس الرابع عشر، حیث لتألیف رحلتھ في األسر، ھ

كان لھذه السفارة المغربیة صدى واسع في فرنسا ، أثارت . "أبرمت معاھدة مغربیة فرنسیة

  .170"ذكریات مویط، فأراد أن یعرف قومھ بالمغرب والمغاربة وكتب رحلتھ أو قصتھ ھذه

ؤلف الفصول العشرة األولى ألخبار تتركب الرحلة من ثمانیة عشر فصال، خصص الم  

أما الفصول الستة التالیة فذكر فیھا . أسره وما شاھدة في المغرب  من مدن وأشخاص وعادات

أخبار أسرى آخرین من فرنسا واسبانیا والبرتغال تعرف علیھم أثناء وجوده بالمغرب وروي عنھم 

ومع ذلك ال تخلو من إشارات  أخبار مغامرتھم التي یغلب علیھا الطابع العاطفي األسطوري،

وخصص الفصل السابع عشر من رحلتھ للحركة . تاریخیة مھمة ومفیدة عن العصر العلوي األول 

التجاریة في  موانئ المغرب كتطوان وأصیال والقصر الكبیر، والمعمورة، وسال، وازمور، 

بھذه المراكز وتقویة والولیدیة، وأسفي، وأكادیر، داعیا الحكومة الفرنسیة إلى توثیق الصالت 

  .المبادالت التجاریة معھا، بتصدیر المنتجات الفرنسیة إلیھا، وجلب البضائع المغربیة منھا

وفیما یخص األھمیة من رحلة األسیر مویط، فإن معظم الكتاب عبارة عن ارتسامات مؤلف   

بعض في  ظل –قال أنھ یثق بھم . ومشاھداتھ وحدیثھ مع الناس، أو روایات عن أسرى آخرین

                                                             
  17نفسھ ص  -  168
  . 1990جرمان مویط، رحلة األسیر مویط، ترجمة محمد حجیومحمد االخضر، الریصاني،  -  169
  50مرجع سبق ذكره ص . حجي ، رحلة مویط   170
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ومما یالحظ أن ھذه المشاھدات واالرتسامات والروایات ال تتناقض ال مع  –المغرب ثالثین سنة 

منطق األحداث وال مع الواقع بالنسبة للثوابت، بذبك فھي في غایة األھمیة، ال سیما وقد انفرد بھا 

 .كلھا تقریبا ألنھا لیست من صنف األحداث التي یھتم بھا مؤرخونا 

 .األسیر كاثكارت مذكرات    -  ب

ترجمة ، "مذكرات أسیر الداي كاثكارت قنصل أمریكا في المغرب: جیمس لندر كاثكارت"

وكاثكارت األسیر األمریكي بالجزائر . 1982ج، الجزائر .م.وتعلیق وتقدیم إسماعیل العربي، د

انھ سافر  غیر. م في إیرلندا1843اكتوبر  6م، ومات بتاریخ 1767یونیو  1العثمانیة ولد بتاریخ 

والكتاب من ترجمة إسماعیل العربي المؤرخ والمحقق . إلى أمریكا وعمره ثماني سنوات

  .الجزائري

" تعرض األسیر كاثكارت لألسر على ید القراصنة الجزائریین، حینما استولوا على سفینة 

ب التي كانت تقلھم على بعد ثالثة أمیال من الجنو 1785في شھر یونیو سنة " ماریا بوسطن

أول سفینة أمریكیة تقع في ید " ماریا بوسطن" ، وقد كانت "سانت فاسانت" الشرقي من رأس 

  .القراصنة الجزائریین

تشتمل مذكرات األسیر كاثكارت على تجارب والمشاھد التي عاشھا خالل فترة أسره في 

. ج"م، وقد حررت الكتاب ابنة األسیر كاثكارت السیدة 1796و  1785الجزائر  بین عامي 

( أي بعد نصف قرن من كتاباتھ  1899نشر الكتاب باللغة األصلیة ألول مرة سنة . " نیوكیرك

  ).1843واألسیر كاثكارت توفي سنة 

فھي بالغة األھمیة، بما یقدمھ من المعلومات "یتحدث صاحب الترجمة عن أھمیة الكتاب، 

لك أن نعرف أنھ المرجع األول وانھ لیكفي للتأكد من ذ. وأكثرھا مما یصفھ شاھد عیان لألحداث

  . 171"الذي كتب في موضوع العالقات المغربیة األمریكیة

كونھا متفاوتة القیمة "تطرح  مسألة أھمیة المذكرات الشخصیة  في التاریخ، عدة تساؤالت، 

وتتوقف أھمیتھا على عوامل عدیدة وال یمكن التعویل علیھا كثیرًا كمصدر لكتابة التأریخ إال بعد 

تحلیلیة فاحصة، یتم من خاللھا اإلحاطة الدقیقة بشخصیة كاتبھا وموقعھ ودوره في األحداث نظرة 

                                                             
، ترجمة وتعلیق وتقدیم إسماعیل العربي، دیوان الداي كاثكارت قنصل أمریكا في المغرب رمذكرات أسیكاثكارت،  -  171

  . 4، ص 1982المطبوعات الجامعیة الجزائر، 
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التي یتحدث عنھا وبالتالي مدى اطالعھ على تفاصیل تلك األحداث ومدى التزامھ بالموضوعیة 

والحیادیة في سرد مذكراتھ وھى شروط قد ال تتحقق إال نادرًا، ذلك ألن المذكرات والسیر ذات 

ذاتي ومن الصعب على أي إنسان أن یتجرد من أھوائھ ومیولھ وآرائھ ورؤیتھ للحیاة خالل  طابع

  .172"تدوین تفاصیل األحداث، التي كان طرفًا فیھا

المذكرات الشخصیة، لیست توثیقًا غیر منحاز لحوادث الماضي ولكنھا اعترافات  

لیس ذلك نقصًا وال مثلمة فیھا، بل صفة مالزمة لھا . وتبریرات واتھامات وتأمالت شخصیة وذاتیة

صاحب المذكرات یود في المقام األول أن . والتي تعكس بصمات المؤلف والزمن الذي عاش فیھ

وره في األحداث التي یسردھا وعالقة ھذه الشخصیة المھمة او تلك بصاحب یظھر أو یبرز د

المصدر الرئیس لصاحب المذكرات ھو ذاكرتھ الشخصیة ومن المھم مالحظة مدى . المذكرات

إمكانیة االعتماد علیھا ومدى قدرة المؤلف على تقدیم المعلومات عن الحدث بدقة، رغم أن التزام 

بل یشیر إلى . ت وعدم التطرق إلیھا ال یدل على ضعف الذاكرةالصمت بصدد بعض المعلوما

  . وجود شكل ما من أشكال الرقابة الرسمیة أو الذاتیة

وتكتسب المسافة الزمنیة الفاصلة بین وقوع الحدث وبین تأریخ الكتابة عنھ أھمیة كبیرة 

ومن . األسماء أكثروكلما كانت ھذه المسافة أكبر كان احتمال التحریف وضیاع التفاصیل ونسیان 

ناحیة أخرى فأن وجود فترة زمنیة معقولة یفصل بین تأریخ وقوع الحدث وزمن تسجیلھ، یسمح 

إحدى . بتقییم الماضي بھدوء أكثر والنظر بموضوعیة إلى الذات وتمییز المھم عن غیر المھم

التي لھا عالقة الطرق الفعالة لتدقیق تكامل وصدفیة المذكرات ھي مقارنتھا مع المصادر األخرى 

  .بالحدث الذي یتحدث عنھ المؤلف

ومن األھمیة بمكان، معرفة المصادر التي استقى منھا صاحب المذكرات معلوماتھ حیث  

انھ ال یكتفي في العادة بما یختزنھ ذاكرتھ الذاتیة، بل یستعین بمصادر إضافیة من اجل إحیاء 

جزاء التي لم یشارك فیھا شخصیا وأخیرا واستعادة مجرى الحدث في ذاكرتھ وتكامل شرح تلك األ

  . لتعزیز آرائھ وتبریر مواقفھ

في تقدیمھ للكتاب على كل االنتقادات التي تطرحھا مسالة  مذكرات كاثكارتیرد مترجم 

والشيء، الذي یجب أن یعرفھ القارئ منذ أالن، . " توظیف المذكرات الشخصیة في كتابة التاریخ

                                                             
: المحور - 27/  9/  2012 - 3863: العدد-الحوار المتمدن، التأریخالمذكرات الشخصیة و كتابة  ،جودت ھوشیار -  172

 . دراسات وابحاث في التاریخ والتراث واللغات
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لكثیرین من كتاب المذكرات الذین یحاولون تبریر أعمالھم أو یلقن على عكس ا –ھو أن كاثكارت 

لم یسجل یومیاتھ لتنشر ولكي یعرف مواطنوه ما قدمھ من خدمات  –على أنفسھم أكالیل الزھور 

فإن  !  كال. لوطنھ ومن مساعدات لزمالئھ المنكوبین في األسر، و یستفید من ذلك  ماال ومجدا

  .173"حیاتھ، وإنما تولت ابنتھ، بعد وفاتھ بنحو نصف قرن من الزمن كاثكارت لم ینشر مذكراتھ في

أما فیما یخص المعلومات التي تقدمھا مذكرات األسیر كاثكارت، فیمكن تصنیفھا بشكل 

، إلى خمسة  - سنتطرق غلى المذكرات بالتفصیل خالل الفصل الثالث من البحث - مختصر

  :مستویات

 .العالقات الجزائریة األمریكیة  - 1

 قات الجزائري بالدول األوربیةعال - 2

 وصف المؤسسات والمنشآت العمومیة - 3

 عادات وتقالید المجتمع الجزائري - 4

 .االنطباعات الشخصیة - 5

  على سبیل الختم

، یمكن أن نخرج كاثكارتواألسیر  مویطمن خالل دراستنا لرحلتي وتجربتي اآلسرین 

التوصل إلیھا على مستوى السیاق بمجموعة من الخالصات تعبر عن أھم االستنتاجات التي تم 

وھذه . التاریخي لھاتین الرحلتین، ومضمونھما وعملیة المقارنة بینھما على مستوى الخطاب

  :الخالصات ھي كالتالي

تعتبر كتب الرحالت والمذكرات الشخصیة من الكتب المفتوحة على تخصصات معرفیة وفنیة 

متمثل في قدرتھا على رسم مالمح األزمنة متعددة، وھي تتمیز بنمطھا الخاص في الكتابة، ال

واألمكنة، خارج مقتضیات النمطیة المعتادة في الكتابة البحثیة بمختلف مجاالتھا، أو الكتابة 

  .اإلبداعیة بطابعھا المعتمد على كفاءة التخییل

على مستوى مضمون و محتوى الرحالت والمذكرات، فھي ال تقدم معطیات متجانسة، فمادة 

والمذكرات َتْعِرُض لموضوعھا المباشر، أي لمناسبتھا وسیاقھا، وتعكس أیضًا معطیات الرحلة 

  .مما یحولھا إلى فضاء لتداخل لغات ومعطیات متنوعة. أخرى لھا صلة بأكثر من موضوع
                                                             

  . 5جمة ، مرجع سبق ذكره ، ص كاثكارت، التر -  173
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و ھذا ھو المبرر الذي یقف وراء اعتماد المؤرخین على كتب الرحالت والمذكرات، عند 

حیث تشكل اإلشارات واألوصاف والروایات التي تقدمھا مادة الرحلة،  بنائھم لتاریخ المجتمعات،

  .جملة من العناصر، التي یمكن اعتمادھا في بناء األزمنة والتواریخ، في استمراریتھا وانقطاعھا

  .على مستوى بنیة الكتابین 

للمفاصل   في كتاب مذكرات لالسیر كاثكارت، أن ھذا االخیر لم نلمس بناء وتركیب     

الكبرى للكتاب، في سیاق ترتیب مالمح ومظاھر التي كان یعیشھا المجمع الجزائري، حیث تحضر 

معادلة الذات واآلخر، الجزائر وأمریكا بصورة مركزیة، بل إن ھیمنة خلفیتھ التكوینیة كدبلوماسي، 

ھا دون حولت كتابھ إلى میدان الستعراض الدالئل والحجج الكفیلة بإطالق سراحھ من األسر، فتابع

كلل، بكثیر من الحرص والتدقیق، الكتاب لم یكن مرتبا بشكل یجعل القارئ یلمس القضیة المركزیة 

للمذكرة، فھو ثارة یتحدث عن ظروف أسره في الفصل األول ویعود في الفصول األخیر للحدیث 

  .عن نفس الموضوع

المحنة والظروف التي أما األسیر مویط فقد تناول في رحلتھ موضوعًا محددًا، ركز فیھ على 

عاشھا في األسر، كما نلمس تسلسل رصین لألحداث ضمن ھذه الرحلة انطالقا من ظروف األسر 

مرورا بالبیع في األسواق وأشغال األسرى وصوال إلى مرحلة افتكاكھم من األسر، كما أن األسیر 

  . یم فقط للفصولمویط وضع عناوین خاصة بالفصول، على عكس األسیر كاثكارت التي اكتفى بترق

وعندما ننظر إلى الكتابین من زاویة بنیتھما العامة والخالصات األساسیة، التي انتھیا إلیھا، 

  .نكتشف تكاملھما من جھة، وتطابق كثیر من أحكامھما من جھة ثانیة

، تكاد تكون 18و17أن ظاھرة القرصنة البحریة في الحوض المتوسطي، خالل القرنین : أوال 

  .فرناند برودیلة على حد تعبیر ظاھرة كونی

أننا حاولنا اصطناع آلیات المقاربة، أي درجة العمل على بناء البحث، باالنتقال من : وثانیھما

  .مستوى االستماع للنص، إلى مستوى إعادة تشكیلھ، في ضوء العدة المنھجیة المتاحة لنا

باستخراجھا لرسم مالمح  وما تبقى في العمل تفاصیل ومعطیات متاحة في النصوص، وقد قمنا

  .من خالل رؤیة االسرى المسیحیین  18- 17المجتمع المغاربي خالل القرنین 
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وقد تمكنا من معرفة وتتبع ظاھرة القرصنة البحریة المغاربیة من خالل الصورة التي رسمھا 

األسرى المسیحیین خالل مرحلة مھمة من تاریخ ھذه الظاھرة، كما حاولنا تكوین صورة عن 

مجتمع المغاربي من خالل التطرق لبعض القضایا األساسیة منھا السلطة واالقتصاد والعادات ال

والتقالید كما رسمھا األسرى المسیحیین، وھذه ھي الخالصة المركزیة في الكتابین، وقد تم 

الوصول إلیھا من خالل عملیات استداللیة مركبة، اعتمدت من جھة مادة الرحلة فیما یخص األسیر 

  .ط ومذكرات األسیر كاثكارت، واستندت من جھة أخرى على معطیات تاریخیة موثقةموی

  :الھوامش

الرحلة وصورة ضمن  .مصادر المعرفة التاریخیة االوربیة حول المغرب خالل القرن الثامن عشرالدحاني عبد اإللھ،  - 1
منشورات  دار . تألیف جماعي ، تنسیق و تقدیم  كریم بجیت.قراءات في نصوص الرحالة األوربیین حول المغرب: األخر 
  .2013األمنیة الرباط   مطبعةاألمان 

  . 1989 ضمن أعمال ندوة جامعة موالي علي الشریف الدورة الثانیة، الریصاني ، دجنبر   ،رحلة مویطحجي محمد،  - 2
ضمن أعمال ندوة جامعة موالي علي الشریف الدورة الثانیة،  ، الجیش واألسرى في كتابات مویطحجي محمد ،  - 3

  .1990 الریصاني ، دجنبر
  . 1990جرمان مویط، رحلة األسیر مویط، ترجمة محمد حجیومحمد االخضر، الریصاني،  - 4
یوان ، ترجمة وتعلیق وتقدیم إسماعیل العربي، دالداي كاثكارت قنصل أمریكا في المغرب رمذكرات أسیكاثكارت،  -   5

  .1982المطبوعات الجامعیة الجزائر، 
: المحور - 27/  9/  2012 -  3863: العدد-الحوار المتمدن، المذكرات الشخصیة و كتابة التأریخ ،جودت ھوشیار - 6
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