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 بغه اهلل الضمحً الضسٔه

 

 إٍزاٛ

 

إىل صّح أبٕ العظٓظ، الؾامذ يف طنْسُ، الهبري يف تطلعاتُ، الشٖ مل ٓعؿ 

 حتكل أسالمُ، لهيُ ٓغنع يف نل سني، رعاٛ أزلالُ.

إىل أمٕ احليٌْ اليت أىاصت رصبٕ يف صنت، ّعاؽت مً أدل أٌ تفتح يف األفل 

 ٍشا املزٚ. تضٕٛاملعته، ىْافش 

الشًٓ أسبَه، إىل أخْاتٕ: صفاٛ ّطٓيب ّسفص٘: الضفك٘ البَٔ٘ يف  إىل أعنامٕ

 نل ٍشا الْقت.

 إىل طّديت اليت دعلتين أعؾل لشٗ البشح ّؽػف الغؤال.

 آٓ٘. إىل مَذ٘ صّسٕ ّمكل٘ عٔين الصػريتني الْرٓعتني: آالٛ ّ

 ضٗ ٍشا اجلَز املتْاضع، عيْاىا للنشب٘ ّعضبٌْ ّفاٛ.أٍزٖ مث
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 نلن٘ ؽهض

 

 ٓفْتين يف البزآ٘ أٌ أمحز اهلل تعاىل علٙ ىعنُ ّنضمُ ّتٔغريِ، ّأمحزِ ال

علٙ ما ّفكين بُ إىل إزلاط ٍشا العنل، ّقز متعين بالصش٘ ّالعافٔ٘ إلمتامُ 

علٙ الْدُ الشٖ اصتضٔتُ لُ، فإسا ؽاب ٍشا العنل ىكص أّ تكصري يف تعنٔل 

مً دْاىب اجلزٗ  بعض اليظض ّالبشح ّالزصاع٘، فَْ مً عيزٖ، ّإٌ ناٌ فُٔ

ّالتنٔظ ّاجلْرٗ، فَْ بفضل اهلل، ّبفضل تْدَٔات أعتاسٖ الفاضل الزنتْص 

ذلنز العنضاىٕ ّتؾذٔعُ لٕ علٙ إزلاط ٍشا العنل ّإمتامُ. لكز أعطاىٕ مً 

 ّقتُ ّعيآتُ ما بُ اعتكاو عنْر ٍشا البشح، فذظاِ اهلل عيا خري اجلظاٛ.

ذي٘ العلنٔ٘ املْقضٗ، املهلف٘ مبياقؾ٘ ننا ال ٓفْتين أٌ أؽهض أعضاٛ الل

ٍشا البشح، بتؾضٓفَه لٕ للكٔاو بَشِ املَن٘ ّجتؾنَه عياٛ قضاٛٗ ٍشا العنل. ّال 

ؽو أٌ مالسظاتَه ّتْدَٔاتَه عتؾهل باليغب٘ لٕ، إضافات ّاطى٘ عتػين 

 مباسجُ. ذلاّص ٍشا البشح ّ

العنل، ّأخص ننا أؽهض دل األعض الػناصٓ٘ اليت عاعزتين يف إزلاط ٍشا 

بالشنض األعتاس ذلنز بً عبز املْمً الشٖ أمزىٕ بْثاٜل مَن٘ ّفتح لٕ باب 

خظاىتُ، فلُ مين نل املْرٗ ّاحملب٘. ّأتْدُ بالؾهض اجلظٓل إىل عنٕ األعتاس 

ىْصالزًٓ البهْصٖ الشٖ عاعزىٕ ّؽذعين علٙ املضٕ قزما إلمتاو إزلاط ٍشا 

 العنل.

مبعلْم٘ أّ طّرىٕ بْثٔك٘ أّ أفارىٕ خالل  ّالؾهض مْصْل إىل نل مً أمزىٕ

... فَه  املياقؾات بفهضٗ، أّ ٓغض لٕ أمضا، أّ قضٙ ساد٘، لتغَٔل إزلاط البشح

 الجياٛ. نجض، ال ٓغع املكاو لشنض أمساَٜه. فلَه مين مجٔعا، دظٓل الؾهض ّ
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 مقدمة
ال يجادؿ أحد في أىمية الدراسات المنوغرافية، كخاصة تلك التي تجعل من مادة التاريخ موضوعها. 
كبالرجوع إلى األعماؿ كالبحوث المنجزة في الجامعات المغربية، نتأكد من ذلك، فمنذ تخرج األفواج الجامعية 

 ت المهتمة بدراسة القبائل كالمدف كالمؤسسات الدينية.المنوغرافيا كأصناؼ مناألكلى، تعرفنا على أشكاؿ 

"جوانب من بػ  يأتي للدكافع كاألسباب التي جعلتنا نخوض في موضوع البحث المعنوف كسنعرض فيما
" مستحضرين أىم المحطات التي ـ(1956–ـ1859)غمارة،  ائلقبل الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية

 ظرية كالمنهجية كالميدانية.الن طة بجوانبوكاكبناىا الستكماؿ اإلحا

 سْل اختٔاص مْضْع البشح ّأٍنٔتُ: - 1

تشكل دراسة التاريخ االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي العمق األىم لدراسة التاريخ السياسي، كإذا كاف 
م كالثقافي لهذه تاريخ غمارة قد حظي بالكثير من الدراسات كالبحوث، فإف دراسة التاريخ االجتماعي كاالقتصاد

، على الرغم من أىميتها،  التاريخ مجاال خصبا للبحث فيو،  كيشكل ىذامنطقة ال زاؿ غير مطركؽ بالشكل البلـز
لما لو من فوائد جمة في المجاؿ المعرفي للحضارة المغربية في المنطقة الشمالية، كانعكاساتها اإليجابية على 

قتصادية كاالجتماعية. كما أف التاريخ االجتماعي كاالقتصادم مساعي تطوير المجتمع، كتحسين ىياكلو اال
على االتجاىات الفكرية  مهمة للتعرؼكالثقافي، لم يعد كسيلة لفهم األحداث السياسية فقط، بل أصبح كسيلة 

 التي تسود أك تنحسر من فترة ألخرل، كارتباط ذلك بالفئات االجتماعية التي تتبنى ىذه االتجاىات أك تعارضها.

 القياـ بقراءةسيدفعني إلى  بالبحث، كونوىذا الموضوع  في تناكؿإف من أىم األسباب التي جعلتني أفكر 
–1859االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي ما بين  المتعلقة بالواقعتاريخية جديدة لمنطقة غمارة، في الجوانب 

لى البحر األبيض المتوسط، مما يجعلها خصوصا كأف المنطقة تتميز بموقع جغرافي استراتيجي، مفتوح ع ـ،1956
كثيرة كمتنوعة، إلى جانب الغماريين األصليين، كىذا األمر أثر على تركيبة بنيتها   على أجناسفضاء مفتوحا 

االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية. كما أف محاكلة فهم التاريخ المضطرب للمنطقة المدركسة، شكل حافزا مهما 
االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، خاصة كأنو لم يتوفر لدينا ما يكفي من الدراسات لدراسة مظاىر الحياة 

التاريخية األكاديمية الوافية في الموضوع. عبلكة على أف فهم الواقع االجتماعي كالثقافي كبنية تحتية، سيسهم 
  في تعرؼ كاقع قبائل غمارة كامبل، بما في ذلك كاقع الحياة السياسية كالعسكرية.

كإجماال، يمكن القوؿ بأف اختيار البحث في كاقع قبائل غمارة في التاريخ المحدد، تحكمت فيو األسباب 
 :التاليةكالدكافع 
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تواجد القبائل الغمارية بشكل الفت في منطقة شماؿ إفريقيا، كتميزىا بوحدة التقاليد المتشابهة التي ال  -
 زالت تعيشها إلى اآلف؛

 حداث بارزة كمؤثرة في تاريخ المغرب؛مشاركة ىذه القبائل في أ -
ندرة البحوث التي اىتمت بالتاريخ االجتماعي المرتبط بالدراسة الميدانية للمجتمعات القركية، بل غياب  -

 تاريخ الفبلحين من الدراسات التاريخية عموما.
ي انهزمت فيها ـ، فيشكل تاريخيا المحطة الزمنية الت1859طار الزمني المحدد في بداية أما بالنسبة اإل

القوات المغربية أماـ اإلسباف في معركة تطواف، كالبداية الفعلية لممارسة الضغوط االستعمارية على المغرب، كالتي  
كانت لها عواقب اقتصادية كاجتماعية كثقافية على منطقة غمارة بشكل خاص كعلى كل أرجاء المغرب. كما أف 

تميزت باستقبلؿ المغرب كخركج االستعمار من المنطقة موضوع ـ فؤلنو يشكل محطة بارزة 1956اختيار عاـ 
 البحث، مخلفا كراءه آثار كبيرة كتداعيات كثيرة.

لقد حرصنا في ىذا البحث على دراسة كاقع قبائل غمارة االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي، خبلؿ فترة 
عليها، كبياف أثر ىذا الواقع على بنية  الضغوط االستعمارية خبلؿ القرف التاسع عشر كفترة الحماية اإلسبانية

المجتمع، كتركيبتو السكانية، كطرؽ اإلنتاج، كالمعيشة، كعبلقة أبناء المجتمع فيما بينهم، كأعرافهم كتقاليدىم 
االجتماعية. كىو ما سيجعل دراسة تلك المرحلة يؤسس لمعرفة المرحلة المعاصرة التي يعيشها المجتمع المغربي 

 صة. إف للفهم الصحيح لتاريخ المنطقة كماضيها أىمية في بناء حاضرىا كمستقبلها.عامة كغمارة خا

 سْل إؽهالٔ٘ البشح ّأٍزافُ: - 2

ـ إلى 1859يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة تاريخ الواقع االقتصادم لمنطقة غمارة خبلؿ الفترة الممتدة من 
الثقافية في غمارة، كدراسة بنية الفئات التي ـ، كانعكاس ذلك على التركيبة االقتصادية كاالجتماعية ك 1956

شكلت المجتمع، كأكضاعها في النمط االقتصادم السائد، كتأثير ذلك في مظاىر حياتها العامة، في األفراح 
كاألتراح، كالعبلقات القائمة بين أفرادىا، كموقع كل فئة من المجتمع. كما يهدؼ إلى توضيح طرؽ الحياة 

مارسها المجتمع، كتوضيح طرؽ الحياة االجتماعية التي كاف يمارسها المجتمع خبلؿ تلك االجتماعية التي كاف ي
الفترة، كذلك بهدؼ معرفة أسلوب عيش جميع فئات المجتمع كمستواىا المعيشي كالكيفية التي كانوا يمارسوف 

ببلد غمارة، كرصد نوعية  بها أنشطتهم الحياتية. كما يهدؼ البحث إلى معرفة طبيعة الحياة الدينية كالثقافية في
 العبلقات الفكرية التي نسجت قبيل الحماية اإلسبانية على المنطقة كبعدىا.

كمن ىنا فإف إشكالية البحث تركز على دراسة الواقع االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لمنطقة غمارة،  
م من انفتاح المنطقة على البحر كذلك لمعرفة األسباب التي حالت دكف تغير ىذا الواقع بشكل كبير، على الرغ

األبيض المتوسط، ما يجعلها ملتقى للكثير من األجناس، كخضوعها لبلحتبلؿ اإلسباني، في فترة عصيبة من 
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تاريخ المنطقة، كبياف ما للحياة االقتصادية من تأثير في التركيبة االجتماعية، كىو ما يدفنا إلى طرح بعض األسئلة 
 البحث:  المركزية الموجهة لعملية

ىل غير الوافدكف )عبر موقع غمارة المفتوح على العالم الخارجي( بنية المجتمع، كتركيبتو التقليدية 
من خبلؿ معرفة طبيعة قول اإلنتاج  االجتماعية؟األساس؟ ماىي أىم المتغيرات التي حصلت في بنية الحياة 

بحالة التراجع كاالنحطاط الثقافي كالديني  كعبلقاتو في شماؿ المغرب، كمنها غمارة. ىل تأثرت منطقة غمارة
 الذم شهده المغرب خبلؿ الفترة المدركسة؟    

فتنطلق من محاكلة التعرؼ على الواقع الغمارم كعلى معطياتو االجتماعية  أما اإلشكالية العامة للبحث،
سع عشر، كما آؿ إليو أمرىا من كاالقتصادية كالثقافية، كتتبع تطور ىذه القبائل خبلؿ النصف الثاني من القرف التا

 .ـ على المغرب 1912ضمور كتقلص، كصوال إلى الهجمة االستعمارية عاـ 

 ميَر البشح: - 3

استوجب إعداد ىذه الدراسة، اتباع المنهج التاريخي الوصفي كالتحليلي كاالستقرائي المقارف لعناصر 
م دراسة المعطيات التاريخية، كتحليلها تحليبل معمقا، المجتمع كفئاتو كأكضاعو االقتصادية كالدينية كالثقافية، أ

بحيث نتمكن من توضيح األسس التي يقـو عليو الواقع االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي في غمارة، كالعوامل 
المؤثرة بفضل موقع المنطقة، عبلكة على التدخل األجنبي كطبيعة المنطقة بحد ذاتها، كمقارنتها مع نماذج قريبة 

 هة.كمشاب

كقد فرضت علينا طبيعة الموضوع كتقاطع المصادر كالمراجع المعتمدة كتنوعها االشتغاؿ بأدكات منهجية 
لعلـو إنسانية أخرل كاالستعانة بها، فحينما تطلب منا التطرؽ إلى مفاىيم سوسيولوجية، كاف لزاما علينا الرجوع 

وز التي تزخر بها نصوص المناقب، كاستخراج ما إلى أعماؿ تندرج ضمن حقل علم االجتماع، كلفهم دالالت الرم
لو صلة بالمقاربة التاريخية، كاف لزاما علينا االحتكاؾ بالمنهاج األنثركبولوجي كاستعمالو إذا دعت الضركرة، كما 
فرض علينا النص النسبي الذم كاف أساسيا في دراستنا استعماؿ المنهج اإلحصائي لضبط معالم جغرافية قبائل 

 تطور عدد السكاف كاإلنتاج االقتصادم كعدد المؤسسات الدينية بالمنطقة المدركسة.غمارة، ك

كال بد من اإلشارة ىنا إلى أننا كنا على كعي بمحدكدية البحث المنوغرافي كنقائصو، فحاكلنا ما أمكن، 
ص، كفي ربط تجاكز األفق المجالي الضيق، كىو ما سيبدك كاضحا في تدرج مستويات البحث من العاـ إلى الخا

عناصر المنوغرافية بالنسق العاـ. كما حرصنا على التوفيق في ىذه الدراسة بين التدقيق المعرفي الموثق البلـز 
 كالتوظيف النظرم.
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 سْل الصعْبات ّالتعضٓف بأبضط املصارص ّاملضادع: - 4

ر من خبللو الغماريوف عن لقد فرض علينا إنجاز ىذا العمل التعامل مع نصوص متباينة، منها ما ىو ذاتي عب
أنفسهم كعبلقتهم بمحيطهم، كمنها ما ىو رسمي عكس تجليات العبلقة بين قبائل غمارة كالمخزف من جهة 
كاالحتبلؿ اإلسباني من جهة ثانية، كمنها ما ىو اثنوغرافي أجنبي. أما النصوص التاريخية في الموضوع فكثيرة، 

 انتقيناىا من مصادر عديدة كمختلفة.

 ادر المغربية:المص 
حصرنا اىتمامنا بداية في جمع المصادر، كراىنا على بناء عملنا على أساس توفير القدر الكافي من 
المصادر المغربية، كركزنا في المرحلة األكلى على استخراج الوثائق المحفوظة بالخزانة الحسنية كمديرية الوثائق 

ة بتطواف. كتبين لنا بعد فحص حصيلة الوثائق أف معظمها ينحصر الملكية كالمكتبة الوطنية بالرباط كالخزانة العام
زمنيا في القرف التاسع عشر الميبلدم، كيخص الجانب السياسي، مما دفعنا إلى مزيد من البحث كاقتحاـ 

 الميداف سعيا كراء استخراج مصادر ككثائق جديدة.

 :ك المؤلفات الوثائقلمغربية بين مجموعتين: كىكذا، فإنو يمكن التمييز في المصادر ا

 الوثائق: 

لقد حرصنا منذ البداية، في عملية البحث، على التنقيب على الوثائق المكتوبة في الخزانات الوطنية، اقتناعا منا 
بأىميتها في مجاؿ البحث التاريخي. كقد تمكنا بفضل اهلل كبعد تردد استغرؽ ثبلث سنوات، على الخزانة 

كية كالمكتبة الوطنية بالرباط كالخزانة العامة بتطواف من استخراج حصيلة ىامة من الحسنية كمديرية الوثائق المل
الوثائق، معظمها مراسبلت كظهائر، تمتد فتراتها من عهد السلطاف السعدم أحمد المنصور إلى عهد السلطاف 

حديد العبلقة التي  موالم عبد الحفيظ، أم من القرف التاسع عشر إلى مطلع القرف العشرين. كىي تتعلق أساسا بت
كانت قائمة بين قبائل غمارة كالدكلة. كقد تم توظيف ىذه الوثائق المخزنية لدراسة عبلقة المنطقة بالسلطة 

 المركزية.

لقد راىنا منذ البداية على الجانب الميداني، كالدخوؿ في مغامرة البحث عن الوثائق المحلية، فترددنا 
ارة، كعلى نظارة األكقاؼ بشفشاكف كالمحاكم الشرعية، كتمكنا بوسائلنا على عدة أسر في قرل كمداشر قبائل غم

ق متنوعة كىامة جدا، استفدنا منها بالخصوص في دراسة الجانب االجتماعي ئالخاصة من استخراج كثا
كاالقتصادم كالثقافي لقبائل غمارة. كقادتنا رحلة البحث عن الوثائق إلى سبر أغوار ميداف البحث كالتعرؼ عن 

 قرب على معالمو الجغرافية كالبشرية كالتاريخية.
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أما العقود العدلية فقد تنبو الباحثوف المعاصركف إلى فائدة ىذا الصنف من الوثائق في دراسة الحياة 
االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، لذلك بذلنا جهدا كبيرا الستخراجها من الخزانات الخاصة، كحالفنا الحظ 

دات بعض المحاكم الشرعية بقبائل غمارة، تتعلق بالزكاج كالميراث كالبيع كالشراء كالشركة لبلطبلع على مستن
كالمناقلة كالمغارسة كالصدقة كالمنازعات، فتوصلنا من خبللها إلى مقاربة كاقع الحياة اليومية لقبائل غمارة. كنظرا 

الدراسات التاريخية، من شاكلة بحثنا، فقد ألىمية الحواالت الحبسية في دعم الجانب الوثائقي الذم تحتاج إليو 
كالمسجد األعظم  كسيدم بوخنشةاطلعنا على حواالت أحباس مساجد مدينة شفشاكف كموالم علي بن راشد 

 كمسجد ريف األندلس كجامع العنصر كالصبانين كمسجد السوؽ كمسجد العاقل.

 المؤلفات: 

عرفية مختلفة، كالمصنفات التاريخية ككتب الرحبلت تطلب منا الموضوع البحث عن مصادر تنتمي إلى أصناؼ م
كأدب األنساب كالمناقب كالتراجم كالفهارس كالنوازؿ الفقهية. كلكل صنف من ىذه األصناؼ دكر خاص في 
تركيب ىذه الدراسة. كقد الحظنا أف كتب الحوليات لم تتناكؿ تاريخ غمارة إال في سياؽ سرد أحدث عامة، كفي 

ز أساسا حوؿ سياسة السبلطين تجاه المنطقة، مما فرض علينا التنقيب في ثنايا مجموعة من إشارات عابرة تترك
المؤلفات التي تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة، اللتقاط ما لو صلة بالموضوع. فقد اعتمدنا على ابن حياف 

خية حديثة كمعاصرة  األندلسي كابن عذارم كابن خلدكف فيما يتعلق بتاريخ أدارسة غمارة، كعلى نصوص تاري
كتاريخ الدكلة السعيدة للضعيف الرباطي كنزىة الحادم لئلفراني، كما رجعنا بخصوص الفترة المعاصرة، إلى الدر 
المنتخب البن الحاج ككتاب االستقصا للناصرم كإتحاؼ أعبلـ الناس البن زيداف. أما كتب الرحبلت فقد 

، فرجعنا إلى كتاب المغرب ألبي عبيد اهلل البكرم كنزىة المشتاؽ استفدنا منها في التعريف بالمجاؿ عبر التاريخ
للشريف اإلدريسي كصورة األرض البن حوقل كاالستبصار لمجهوؿ ككصف إفريقيا للحسن الوزاف. كما شكلت 
مدكنات األنساب أىم مصادر ىذه الدراسة، بحكم ارتباطها بالشق الثقافي من البحث، كبحكم أف كتب 

و من نوازؿ كمناظرات فقهية حوؿ مسائل معينة، كمسألة تزكير الشرؼ التي انفرد بها التهامي بن األنساب ال تخل
رحموف كالفهرس في عمود نسب األدارسة للمريني العياشي، كما اعتمدنا على كتب المناقب التي يبلحظ من 

را مكثفا للزاكية الدرقاكية خبللها أف إنتاج الزكايا لهذه المناقب يختلف من زاكية ألخرل، كلهذا سنسجل حضو 
 في المنطقة المدركسة، من خبلؿ سبحة العقيق كالمؤذف بأخبار سيدم أحمد بن عبد المومن ألحمد بن الصديق

اآلداب المرضية لسالك طرؽ الصوفية لمحمد البوزيدم كاألنوار في آداب االجتماع كاألذكار ألحمد بن عبد ك 
 المومن الغمارم.

ة كتاب الركض المنيف لعبد اهلل الوزاني الذم سكن قبيلة غمارة، ككصف بعضا من كنضيف إلى ىذه القائم
معالمها الدينية كالثقافية كحتى االجتماعية. كما كشفت كتابات ابن عرضوف النقاب عن مظاىر الحياة اليومية 
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"البلئق لمعلم ك زكاج"كمعاناتها للقبائل الغمارية، كنذكر على سبيل المثاؿ ال الحصر "مقنع المحتاج في آداب ال
 الوثائق".

 لمصادر األجنبية:ا 

كنقصد بها الوثائق األساسية، التي بواسطتها يمكننا استكماؿ معالجة موضوع بحثنا. كلتعزيز ىذا الجانب 
، على الرغم كالفرنسيالمصدرم من الوثائق األجنبية، أخذنا على عاتقنا التوجو صوب مراكز األرشيف اإلسباني 

 التي اعترضتنا في ىذا الصدد. كمن أىم دكر ىذه األرشيفات نذكر: من الصعوبات

 طنجةبػ  أرشيف كارلوس بيريدا ركيج بالمركز الثقافي اإلسباني -

                           (Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara Archivo) 

اف مفتش العقارات في ، ك1978كتوفي في طنجة سنة  1912كلد كارلوس بيريدا ركيج بمدريد سنة 
التي  1934المحمية اإلسبانية بشماؿ المغرب، ككاف يعمل في دائرة الترجمة الشفوية في المغرب حتى عاـ 

. كبعد فترة قضاىا 1956انضمت إلى قوات التدخل المدنية في إدارة شؤكف شماؿ المغرب، حيث بقي حتى عاـ 
مديرا لمكتب السياحة اإلسبانية، حيث بقي يزاكؿ ىذه  ليعين 1966في مدريد، عاد إلى طنجة، كبالضبط عاـ 

المهمة حتى كفاتو. خبلؿ فترة كاليتو، كضع المواد الخرائطية كالدراسات األنثركبولوجية كجمع األعماؿ األدبية 
ـ اتصل كرثتو بمكتبة خواف غويتيسولو 2012الشعبية من التراث الشفوم، كجلها متعلق بقبائل غمارة. كفي عاـ 

د ثربانتس في طنجة، للتبرع بأعماؿ بيريدا للمكتبة المذكورة. كيحتوم ىذا األرشيف على ملف شخصي لو، بمعه
، كقد اعتمدنا على ىذه الوثائق، كبخاصة في 1956ك 1927كثيقة من الوثائق المؤرخة ما بين  230يتكوف من 

 الجانب الخرائطي كاإلحصائي لهذا البحث. 

 Archivo General de la Administración Alcalá de)ىيناريس  األرشيف العاـ لئلدارة بقلعة -

Hinares). 

يعد ىذا األرشيف من أىم كأكبر المراكز التي تضم ذخيرة كبيرة من الوثائق المتعلقة باالستعمار اإلسباني، 
دارة العامة كيتضمن جل كثائق اإلدارات كالمؤسسات كالمصالح الحكومية المعنية باالستعمار، ال سيما كثائق اإل

التابعة لرئاسة الحكومة. كقد ( Direccion General de Marruecos y Colonais) راتللمغرب كالمستعم
أحدثت ىذه اإلدارة خبلؿ العشرينيات لتوجيو العمل االستعمارم، كتوحيد مراكز القرار المتعلقة بو، كتنسيق 

لسامية بتطواف؛ لذلك تعتبر كثائق ىذا األرشيف مادة العمل بين مختلف الوزارات كاإلدارات بمدريد، كالمفوضية ا
ال غنى عنها لكل مهتم بدراسة أم جانب من جوانب االستعمار اإلسباني في المغرب، كىي توجد ضمن قسم 

تحمل أرقاما  Cajasكموزعة على صناديق ( Seccion Grupo de Fondos Africa n 15)أرصدة إفريقيا 
 ، تتعلق بمواضيع كأحداث رتبت حسب تسلسلها الزمني.(Expédientes)ملفات متتابعة، تضم كل كاحدة منها 
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كقد كقفنا على مجموعة من الصناديق التي تهم منطقتنا المدركسة، كغالبا ما كانت ترتبط بالجانب 
االقتصادم، حيث كظفنا األرقاـ كاإلحصائيات كالخرائط الواردة فيها، كما تضمنت اإلكراىات االقتصادية التي  

 ,Archivo General de la Administración) ىذه الصناديق نذكر: كانت تعاني منها المنطقة. كمن أبرز

Alcalá de Hinares, Servicio de Reproduccion de Documentos, Petición n 574, 

Sección   Africa, Caja/Legajo 81/2390.) 

 (Biblioteca Nacional de Madrid Sección Africa)قسم إفريقيا  ،المكتبة الوطنية بمدريد -

لقد قاـ ىذا القسم، في جزء منو، على الذخيرة الوثائقية الهامة كالغنية التي جمعها المراقب كالكاتب العاـ 
الذم عرؼ باىتمامو ككتاباتو ( Garcia Tomas Figueras) ة السامية بعد ذلك، طوماس فيكراسللمفوضي

فيو. فقد سمح لو منصبو ككذلك اىتمامو، بجمع العديد من الوثائق  حوؿ المغرب كحوؿ الحضور اإلسباني
المغربية كاإلسبانية، أغناىا بالعديد من التقارير الرسمية كالكتابات كالمقاالت التي لها عبلقة بجوانب مختلفة من 

 حياة المغاربة كتاريخهم.

كل كاحدة منها مواضيع ، تضم  (Miselaneas)كقد تم جمع جزء من ىذا الرصيد في إطار مجموعات 
كالتي تتضمن ( Cabecillas Rebeldes)بػ  المعنونة B.N.E/MSS 22877معينة، اطلعنا منها على: 

 1927إلى  1913معلومات مهمة عن مشاركة القبائل الغمارية في مقاكمة التدخل االستعمارم اإلسباني من 
 كبعض المعطيات حوؿ تهريب السبلح خبلؿ تلك الفترة.

 (Centre des Archives Diplomatiques de Nantes)رشيف الدبلوماسي بنانط مركز األ -

يعد أرشيف ىذا المركز من أغنى األرشيفات الخاصة بتاريخ المغرب في عهد الحماية، كإذا كاف االطبلع 
صادرة عليو ضركريا لكل باحث في تاريخ االستعمار الفرنسي بالمغرب لما يوفره رصيده من مادة مصدرية أساسية 

عن مصالح كإدارات كانت تباشر كتشرؼ على ممارسة كتطبيق ذلك االستعمار، كتقارب جوانب مختلفة كىامة 
من تاريخ المغرب المعاصر، فإنو يعد قبلة كمرجعا أساسيين لكل مهتم كباحث في تاريخ الحماية اإلسبانية في 

، كيقدـ معلومات نادرة عن ذلك التاريخ، شماؿ المغرب، ألنو يوفر معطيات ال نجدىا في األرشيف اإلسباني
بدليل كجود عدد كبير كمهم من الصناديق كالحزمات المتعلقة بمنطقة الحماية اإلسبانية، كالتي تضم كثائق كانت 
تعدىا المصالح المركزية للجهاز االستعمارم الفرنسي، ككذا مصالح المراقبة، كالمراكز الحدكدية، كالقنصليات 

انت توجد بأغلب مدف المنطقة اإلسبانية. لذلك يمكننا أف نؤكد، كبعد اطبلعنا على ىذا األرشيف الفرنسية التي ك
كما يقدمو من كثائق، مقارنة باألرشيف اإلسباني، أنو ال يمكن تجاكزه أك إغفالو عند دراسة تاريخ الحماية اإلسبانية 

 Centre des Archives) نذكر:المركز التي اعتمدنا عليها بشماؿ المغرب. كمن أبرز كثائق ىذا 

Diplomatiques de Nantes, Ministère des Affaires Étrangères, MAROC, D.A.I., A 28. 

Extrait du Rapport n° 3, du 7 Fevrier 1919 de Tetouan.) 
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كقد أفادتنا في معرفة تحركات عبد الملك بن محي الدين حفيد األمير عبد القادر الجزائرم في قبائل 
 غمارة كدكره في دعم المقاكمة في المنطقة المدركسة.

كبما أف طبيعة الموضوع تمحورت حوؿ أىم المكونات الرئيسة في البناء االجتماعي بالشماؿ المغربي، 
فقد حظي باىتماـ الباحثين األجانب كخصوصا علماء البعثة العلمية الفرنسية، الذين ركزكا على دراسة مجتمعات 

عمالها كأداة إيديولوجية الستعمار الببلد. لقد اكتست مجتمعات شماؿ المغرب أىمية بالغة في المنطقة قصد است
أبحاث البعثة الفرنسية. ككاف ىاجس الباحثين الفرنسيين ىو تأكيد أىميتها في السياسة االستعمارية كدعوة 

عانيها مجتمعاتها؛ كىذا ال يعني الحكومة الفرنسية إلى التدخل في المنطقة إلخراجها من التخلف كالفوضى التي ت
أنو ينبغي أف نلغي ىذه الكتابات؛ بل يجب أخذىا بحذر، نظرا لما تتوفر عليو من معطيات اجتماعية كاقتصادية 
كثقافية مهمة. كىكذا اعتمدنا على عمل أكجست مولييراس "المغرب المجهوؿ، اكتشاؼ الريف كجبالة" 

 Quelques Tribus de la Montagne de la) لميشو بيليركمنوغرافيات حوؿ قبائل الشماؿ الغربي 

Région du Habt.)  كقد استفدنا من ىذه األعماؿ لرسم صورة عن الحياة اليومية لساكنة المنطقة، كمما كتبو
التي كانت تنشرىا السلطات  كاإلحصائياتاإلسباف بشكل متأخر عن المنطقة، فضبل عن العديد من المعلومات 

 اإلسبانية:
- Alta Comisaria de España en Marruecos; 

- Intervención Territorial de Gomara, Comarcal de Puerto Capaz, Síntesis, de los 
Datos mas Interesantes de las Cabilas de Metiua, Beni Erzin, Beni Smih Y Beni 
Guerir, Puerto Capaz. 

ادر األجنبية كتنوعها، فإنها تظل غير كافية لبلورة التصور الرغم من كفرة المص إنو علىكخبلصة القوؿ 
المعطيات المدعمة لهذا التصور، كلذلك، كلسد بعض الثغرات كتطوير البحث  البحث كتقديمالشمولي في 

األبحاث كالدراسات  إلىكاإلجابة عن أسئلتو كتناكؿ بعض القضايا التي ظلت معلقة، كاف لزاما علينا الرجوع 
 لتي تناكلت الموضوع في جوانب معينة.المعاصرة ا

 

 :األبحاث كالدراسات المعاصرة 

تجدر اإلشارة إلى أف األبحاث كالدراسات المعاصرة التي تناكلت الموضوع قليلة جدا، كىي تخص جوانب من 
الموضوع محددة في الزماف كالمكاف. كلكنها مع ذلك كسعت أفق نظرتنا كخصوصا في الجانبين: النظرم 

ي. كتتميز المقاربات التي رجعنا إليها بالتقاطع في تناكؿ قبائل غمارة، فهي لباحثين من تخصصات كالمنهج
 مختلفة:
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في التاريخ: يعتبر العمل الذم أنجزه الباحث عبد القادر العافية "الحياة السياسية كاالجتماعية كالفكرية 
احث محمد البشير بن عبد اهلل الفاسي " كالعمل الذم أنجزه البـ16ػ/ى10بشفشاكف كأحوازىا خبلؿ القرف 

الفهرم "قبيلة بني زركاؿ: مظاىر حياتها الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية"، من أبرز األعماؿ التي أطرت لنا شكل 
الموضوع الذم سنتناكلو، غير أنها تتجاكز اإلطار الزمني الذم نبحث فيو. كما ال ننسى العمل الذم أنجزه 

الجرارم رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا "مساىمة في دراسة تاريخ غمارة خبلؿ القرف الباحث نور الدين 
" استعرض فيها أىم التطورات التي عرفتها غمارة خبلؿ تلك الفترة، محاكال خلق نوع من التوازف بين ـ16ػ/ى10

 الحقائق التاريخية كتقديم التعليبلت.

ار "ثوار كأنبياء من غمارة"، حاكؿ من خبللها تسليط الضوء كىناؾ دراسة أخرل للباحث عبد البارم الطي
على حقيقة ثوار قبائل غمارة كادعائهم النبوة. كما أنجز محمد مزين أطركحة لنيل دكتوراه الدكلة في موضوع 

 Le Temps des Marabouts et des Chorfas. Essai D’histoire Sociale Marocaine a)بعنواف 

Travers les Écrits de Jurisprudence Religieuse،)  توصل الباحث من خبلؿ تحليل نصوص النوازؿ
الفقهية إلى إبراز دكر الشرفاء في الجهاد بجباؿ غمارة، كتحديد الخلفية التاريخية للنوازؿ كاستخبلص أبعادىا 

 المختلفة.

ها "مفتوف منسيوف كللباحث محمد الهبطي المواىبي اطبلع كاسع على الموضوع، كلو عدة إسهامات، أىم
بغمارة كشفشاكف" حلل فيها البنية الفكرية لقبائل غمارة خبلؿ الفترة المعاصرة، من خبلؿ تقديم جرد ألىم 
العلماء كاألسر الغمارية التي مارست اإلفتاء خبلؿ الفترة المدركسة. كفي أبحاث أخرل تناكؿ محمد الهبطي 

ي تضمنت مبلمح مهمة عن الحياة االجتماعية كاالقتصادية المواىبي مسألة الفتاكل في قبائل غمارة، كالت
 كالثقافية، من أبرزىا "فتاكل تتحدل اإلىماؿ في شفشاكف كما حولها من الجباؿ".

كقريبا من موضوع دراستنا، نجد أطركحة الدكتوراه "قبيلة زمراف خبلؿ القرف التاسع عشر" للحسن شوقي، 
ت مرجعا ال محيد عنو ألم دارس للمجتمع المغربي "المجتمع المغربي في كرسالة أحمد التوفيق التي كانت كمازال

" التي اإلسبانية(". كأطركحة بوبكر بوىادم "المغرب كالحرب األىلية 1912–1850القرف التاسع عشر )اينولتاف 
ذه الحرب يعتبر صاحبها من الباحثين المغاربة السباقين إلى تناكؿ ىذا الموضوع، حيث أبرز من خبللو تأثير ى

على المنطقة الخليفية، بما فيها قبائل غمارة التي شاركت في ىذه الحرب، ككانت لهذه المشاركة نتائج 
 سوسيواقتصادية خطيرة على المنطقة حسب الباحث. 

حوؿ قبيلة بني بوفراح الريفية القريبة من ( Paul Pascon)في السوسيولوجيا: نجد عمل بوؿ باسكوف 
الحظ فيو أف البادية المغربية عموما يحكم ( Les Bani Boufrahs) بعنواف "بني بوفراح"تنا، كىو مجاؿ دراس

في تأطيرىا نظاماف ىما: المخزف كالزكايا. كأكد بخصوص بني بوفراح على الدكر االجتماعي كالسياسي الذم لعبو 
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سلطة الزكايا كسلطة الشرفاء الوزانيوف، كتوصل إلى أف مجتمع بني بوفراح خضع لسلطتين متنافستين ىما 
 المخزف.

كأنجز عبد الهادم أعراب أطركحة في موضوع "الفقيو كمؤسسة بالمجاؿ القركم، دراسة لتغير مكانة 
كأدكار فقهاء الشرط بالمغرب، إقليم خريبكة نموذجا" قاـ فيو بتغطية تاريخية تطلبت منو مجهودا في البحث لما 

المؤسسة، حاكؿ من خبللها الباحث فهم األدكار االجتماعية الحظو من قصور في البحث التاريخي عن ىذه 
كالثقافية كالسياسية التي تلعبها مؤسسة الفقيو. كما ال ننسى الدراسة التي قاـ بها الباحث الهادم الهركم 

"، لفهم ظواىر الواقع 1944–1934"القبيلة، اإلقطاع كالمخزف، مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث 
ربي خبلؿ تلك الفترة، كالدراسة التي قاـ بها المختار الهراس "القبيلة كالسلطة، تطور البنيات االجتماعية في المغ

شماؿ المغرب" استطاع من خبللها تفكيك الهياكل القبلية لشماؿ المغرب كمبلمسة الدكر الذم لعبو االستعمار 
 اإلسباني في التأثير على قبائل شماؿ المغرب.

ولوجيا: تجدر اإلشارة إلى أنو بحثنا لم يكن ممكنا االستغناء عن األبحاث األنثركبولوجية، على في األنثركب
اعتبار أف التاريخ مجاؿ يسع جميع العلـو اإلنسانية، كفي ىذا السياؽ تم الرجوع إلى عمل ريموف جاموس 

(Raymond Jamous ) بعنواف(Honneur et Baraka) يفي، قلعية بالشماؿ ، كىي "دراسة للنسق القبلي الر
الشرقي نموذجا"، كرغم كوف ىذا العمل خارجا عن مجاؿ بحثنا، فهو يرتبط بو في الجانب الثقافي من خبلؿ 
إبراز دكر الشرفاء في المجتمع، كتحديدا كظيفة البركة كسلطة رمزية. ككيفما كاف األمر، فإف إدراج ىذه الدراسة 

 لى المقارنة.حرصنا ع إلىضمن ىذه القائمة يعود أساسا 

كال يفوتنا في ىذا العرض اإلشارة إلى األبحاث كالدراسات المنشورة في الدكريات األجنبية التي فتحت 
أمامنا مسالك جديدة كعززت رصيدنا النظرم كالمعرفي، نذكر على سبيل المثاؿ مجموعة من األبحاث تضمنتها 

 .(Hesperis-Tamuda)أعداد من مجلة 

أف للجغرافيا تأثيرا كبيرا في الصيركرة التاريخية، كما تؤكد ذلك كقائع التاريخ في شتى في الجغرافيا: الريب 
بقاع األرض، كخاصة بالنسبة للمناطق التي حظيت كال تزاؿ بأىمية استراتيجية. كانطبلقا من ىذا المعطى حاكلنا 

الدكتوراه بعنواف:  على بعض األعماؿ أىمها أطركحة االطبلعاالنفتاح على علم الجغرافيا من خبلؿ 
(L’Evolution Récente D’un Espace Rural Périphérique Marocain , le Paye Rhomara )

للباحث أحمد أحمداف، كالعمل الذم أنجزه عبد السبلـ الميموني لنيل دبلـو الدراسات العليا "إعداد الموارد 
 le Maroc et son Domaine Méditerranéen , aux) إلىالجبلية بمنطقة غمارة الغربية" باإلضافة 

Origines de la Marginalisation du Maroc Méditerranéen) ،ك للباحث فؤاد الزعيم(Chaouen 

et sa Région)  لمحمد الدحاف، كما تم الرجوع إلى أطركحة أحمد الغرباكم(La Terre et L’Homme 
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dans la Péninsule Tingitane , Étude sur L’homme et le Milieu Naturel dans le Rif 

Occidental.) 

 التحرم الميداني:

أسهمت الزيارات الميدانية المتكررة إلى جباؿ غمارة في االطبلع على نصوص دفينة كالتحقق من مواقع األعبلـ 
ل الجغرافية كالتاريخية، كالتأكد من صحتها في المصادر. ككاف من الضركرم معاينة مداشر كقرل غمارة كالتأم

فيما اتصل بها من أحداث تاريخية. فقد تكررت زياراتنا لقبيلة بني زجل كبني زيات كبني خالد كبني رزين كبني 
سميح كبني بوزرة، كطفنا بمختلف مداشر ىذه القبائل كتذاكرنا مع ساكنتها كاستفدنا منهم في شرح عاداتهم 

التي استقينا منها العديد من المعلومات. كرغم مشاؽ كتقاليدىم، كما زرنا أىم األضرحة كزكايا القبائل الغمارية 
الرحبلت التي قمنا بها إلى قرل جبلية نائية، فلم تخل من متعة كفائدة، فقد تعلمنا منها الشيء الكثير، كاكتسبنا 

بها في نسج ىذا العمل كبلورة أفكاره كضبط جزئياتو، كفي كضع كسائل توضيحية الزمة من  ااستعننتجربة خاصة، 
 رائط كصور كرسـو بيانية.خ

 سْل مضنٌْ البشح ّذلاّصِ:  - 5

اقتضت طبيعة الموضوع، تقسيم البحث إلى مقدمة كأربعة أبواب كخاتمة، يتضمن كل باب عددا من الفصوؿ، 
يتضمن كل فصل مجموعة من المباحث كعددا من البنود الفرعية التفصيلية عن كل مبحث، كتتضمن الخاتمة 

 نتائج البحث.

ت المقدمة موجزا عن البحث برمتو: بياف أىميتو، كأسباب اختياره، كأىدافو، كإشكاليتو، كالمنهج المتبع في تضمن
الدراسة، فضبل عن الصعوبات التي كاجهها الباحث، كأىم المصادر كالمراجع المعتمدة. فيما خصص الباب 

المنطقة من حيث التسمية، كالموقع األكؿ الذم جاء بعنواف "موطن غمارة كتاريخها" لدراسة جيوستراتيجية 
االستراتيجي كأىميتو، كالتضاريس كالمناخ، ثم مدخل تاريخي للفترة التي سبقت زمن دراستنا الممتدة ما بين 

ـ( كعنت بتناكؿ األكضاع السياسية التي شهدتها منطقة شماؿ المغرب بشكل عاـ كغمارة 1956–ـ1859)
كحتى بداية الفترة المحددة في الدراسة، كما تعرضت لو المنطقة من بشكل خاص، منذ ما قبل الفتح اإلسبلمي 

ـ، 1859صراعات كتقلبات في ظل التدخل االستعمارم في المغرب، كالذم سيشتد مع ىزيمة معركة تطواف عاـ 
 كانعكاس ذلك على األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية في المنطقة.

يمغرافية غمارة كحياة مجتمعها"، كضم فصلين أساسيين، غطى الفصل أما الباب الثاني فجاء بعنواف "د
األكؿ منو، التركيبة الديمغرافية للساكنة الغمارية كالتنوع الذم يميز ىذه الساكنة، باعتبارىا كانت منطقة جلب 
 للسكاف كليست طاردة، كما تضمن ىذا الفصل اإلشارة إلى قدـ التعمير في المنطقة المدركسة كخصوصيات
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اللهجة الغمارية التي تمازج فيها البعداف األمازيغي كالعربي، باإلضافة إلى مميزات كمكونات السكن الغمارم 
 مقارنة مع المناطق المجاكرة.

كخصص الفصل الثاني كاألخير للحديث عن البنية االجتماعية للسكاف في غمارة، كتوضيح انعكاس البنية 
كاف على رأسها فئة األعياف كالشرفاء كالفقهاء، كالعامة في أسفل السلم االقتصادية على ىذه التركيبة، التي  

 االجتماعي.

كما تضمن الفصل دراسة شاملة، للتعريف بجميع الفئات االجتماعية، كأدكارىا كمهامها في الحياة العامة، 
ؼ على كموقعها االجتماعي، كما تقدمو كل فئة من خدمات للفئات األخرل. كخصص الفصل كذلك، للتعر 

مظاىر الحياة االجتماعية في غمارة، من خبلؿ دراسة العادات كالتقاليد من خبلؿ األفراح كاألتراح، كعادات 
الزكاج كمراسيمو، كلباس الناس كزينتهم، كطعامهم كشرابهم، كعادات الوالدة كالختاف كالمأتم، كما يحدث فيها 

 د كاالحتفاالت الدينية.من أمور فرضتها طبيعة المنطقة، فضبل عن عادات األعيا

كما تم التطرؽ في ىذا الفصل إلى العبلقات البينية للقبائل الغمارية كعبلقتها مع القبائل المجاكرة، كطبيعة 
 العبلقة التي كانت تربط ىذه المنطقة بالسلطة المركزية، سواء قبل الحماية أـ بعدىا.

بلد غمارة" كاحتول على ثبلثة فصوؿ أساسية، كفقا أما الباب الثالث فحمل عنواف "الحياة االقتصادية في ب
لطبيعة الموضوع. كىكذا تطرؽ الفصل األكؿ إلى دراسة البنية المادية للحياة االقتصادية في قبائل غمارة، مركزا 
على أشكاؿ الملكية الزراعية في غمارة. كما تم استعراض الطرؽ التي كاف يتم بها استغبلؿ األراضي الزراعية، 

كانت تتم بطريق اإلجارة، كالمشاركة في المحصوؿ، حيث كانت تشهد انتشارا كاسعا خبلؿ تلك الفترة،   كالتي
كأدكات العمل الزراعي، كنظاـ الرم. كدرس الفصل مجاالت الحياة االقتصادية في غمارة، مع التركيز على 

مجتمع. كفي المجاؿ الفبلحي، المجاالت االقتصادية المختلفة من فبلحة كصناعة كتجارة كأثرىا في حياة ال
تمت دراسة الواقع الفبلحي، مع توضيح المقومات التي ساعدت على اعتماد الساكنة الغمارية على ىذا النشاط 
االقتصادم، مع ذكر المحاصيل كأنواعها. كما تناكؿ ىذا الفصل دراسة الصناعات الحرفية في غمارة، كمنها 

الفخارية كالصناعات الجلدية كالخشبية كبعض الصناعات الغذائية مثل صناعة المنسوجات كالصباغة كالصناعات 
استخراج زيت الزيتوف، كصناعة الحصير، كأدكات البناء كمواده. كما تناكؿ الفصل بالدراسة تجارة غمارة الداخلية 

المؤسسات كالخارجية، كأبرز العوائق التي أثرت في النشاط التجارم خبلؿ تلك الفترة، كاألسواؽ التجارية ك 
 التجارية، كأبرز التجار كعبلقتهم بالسلطة السياسية.

كفي الفصل الثاني، تم تركيز العمل على الضرائب كأشكالها، كطرؽ تقديرىا كجبايتها، كانعكاس ذلك على 
 أكضاع الفبلحين المعيشية خبلؿ تلك الفترة، كخصوصا خبلؿ فترة االستعمار اإلسباني.
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لية تناكؿ البحث في فصلو الثالث العملة كالبنوؾ كالمقاييس كالمكاييل كفي مجاؿ االستثمارات الما
كاألكزاف المستعملة في البيع كالشراء. كما تناكلت الدراسة في ىذا الفصل أىم صادرات المنطقة كحجمها، كأىم 

كالبحرية، ككسائل كارداتها، كأىم موانئ غمارة، كالضرائب الجمركية على السلع التجارية، كالطرؽ التجارية البرية 
 النقل البرم كالبحرم. كفي األخير، تم التركيز على أىم التحوالت التي أحدثها االستعمار اإلسباني بالمنطقة.

أما الباب الرابع فحمل عنواف " الحياة الدينية كالثقافية في ببلد غمارة" كضم فصلين أساسيين، تناكؿ 
لياء في ببلد غمارة، مع توضيح خصائص البنية الدينية في غمارة، من الفصل األكؿ منو الحياة الدينية كزيارة األك 

خبلؿ دراسة شاملة لكل المساجد كاألضرحة كالزكايا، باإلضافة مميزات الواقع الصوفي بالمنطقة من خبلؿ 
 ارتباطو باألسر اإلدريسية.

المكتوبة منها كالشفوية، أما الفصل الثاني كاألخير فخصص للتعرؼ على مظاىر الحياة الثقافية في غمارة 
مع دراسة شاملة للعلماء كاألسر العلمية بالمنطقة، كالتعرؼ على مسار التكوين العلمي كالثقافي بالمنطقة 
المدركسة، من مرحلة الكتاتيب القرآنية كالتعلم بالمساجد كالزكايا، إلى مرحلة الهجرة في طلب العلم )التخنيش(، 

ارس الغمارية كدكرىا في مواجهة السياسة التعليمية اإلسبانية، كموقف بعض كتم في ىذا الفصل جرد أىم المد
 األسر الغمارية من المسالة التعليمية بالمغرب )األسرة الصديقية نموذجا(.

كركز الفصل في الختاـ على العبلقات الفكرية كالثقافية لعلماء المنطقة، سواء مع فاس أـ تطواف أـ  
ن ىذه العبلقات كتحليلها. كفي األخير تم تخصيص مبحث خاص بالثقافة الشفوية شفشاكف، مع تقديم نماذج م

 من أمثاؿ كأحاج كمقدسات تمثل التصورات العامة للمجتمع الغمارم.

كلقد حرصنا عند نهاية كل باب من أبواب البحث على تدكين خبلصات كاستنتاجات كمبلحظات خاصة،  
 تائج التي خلص إليها البحث.في حين، تضمنت خاتمة األطركحة أبرز الن
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 الفصل األّل: مْطً غناصٗ؛ قضاٛٗ يف اجملال

 التكغٔه يف الؾنال الػضبٕ املػضبٕ األّل: إؽهالٔ٘ املبشح

 اعه دبال٘: ظَْص - 1

ذه الداللة ىي التي دفعت يدؿ لفظ جبالة لغويا على جمع جبلي، بمعنى اإلنساف الذم سكن الجبل، كى
 بعض الكتابات، خاصة األجنبية منها، إلى نعت جبالة أيضا بلفظ الجبليين.

فعندما تناكؿ ابن زيداف ، 1كيرتبط تداكؿ اسم جبالة بالجانب الشفاىي أكثر منو بجانب الكتابة التاريخية
مما يدؿ على ، 2مشهورا بالجبلي ، أكد على أنو كافىػ1248ترجمة أحمد بن محمد الغزاكم الذم كاف حيا عاـ 

تداكلو الشفاىي. أما من ناحية الكتابة التاريخية، فالمصادر التي تناكلت تاريخ منطقة جبالة، استعملت ألفاظا 
أخرل، فالحسن الوزاف في حديثو عن أقساـ مملكة فاس، استعمل ناحية الهبط، كأدرج فيها مجموعة من الجباؿ 

 .3بيبكجبل ح أنجرةمثل بني عركس، 

أكؿ مصدر مغربي نبهنا إلى كجود لفظ جبالة ىو الحاج عبد الكريم بن موسى الريفي المعركؼ، صاحب 
ـ. كاقترف استعماؿ 1672ـ، إذ أنو ربط المصطلح بالناحية كذلك سنة 1730"زىر األكم"، كاف المؤلف حيا عاـ 

ل أثناء تحديده لقواد المناطق، اسم جبالة بالفحص لدل صاحب زىرة األكم، في بداية حكم موالم إسماعي
كاالستعماؿ الثاني لهذا االسم تم على يد محمد . 4حيث يقوؿ: "عين بناحية جبالة كالفحص قائده عمر بن حدك"

ـ، بمناسبة األحداث التي عرفتها المنطقة خبلؿ السلطانين عبد اهلل بن إسماعيل، 18الضعيف الرباطي في القرف 
د قدـ لنا االسم بلفظ "اجبالة" كيضيف لو األلف في البداية كخصوصا عندما يتعلق كابنو محمد بن عبد اهلل، فق

كبدكف األلف . 6"انضاؼ طلبة اجبالة إلى طلبة المدف"ك 5األمر بالسكاف كقولو: "كأىل الفحص كاجبالة كالعبيد"
العرائش كالقصر مع في الحاالت المتعلقة بالمكاف، كقولو: "ثم كجهو )محمد السبلكم( لعمالة طنجة كتطواف ك 

إال أف تتبع البحث في الوثائق المخزنية دؿ مرة أخرل على اختفاء اللفظ في عهد محمد بن عبد . 7جبالة "

                                         
 .2902، ص. 1998، اٞتمعية ا١تغربية للتأليف كالًتٚتة كالنشر، سبل، 9، اٞتزء معلمة المغرب "مادة جبالة"، حسن الفكيكي، - 1
ص. ، 1990، الرباط، 1، اٞتزء األكؿ، ا١تطبعة الوطنية، الطبعة إتحاؼ أعبلـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة مكناسعبد الرٛتن ابن زيداف،  - 2

364. 
 .323- 306 .، ص ص1983، ترٚتة ٤تمد حجي ك٤تمد ا٠تضر، دار الغرب اإلسبلمي، كصف إفريقيااٟتسن الوزاف،  - 3
 .151، ص. 1992، دراسة كٖتقيق آسية بنعدادة، مطبعة ا١تعارؼ، الرباط، زىرة األكمعبد الكرمي بن موسى الريفي،  - 4
 .145، ص. 1986، ٖتقيق كتعليق كتقدمي أٛتد العمارم، دار ا١تأثورات، الرباط، تاريخ الضعيف٤تمد الضعيف الرباطي،  - 5
 .284، ص. سابقصدر م، تاريخ الضعيف٤تمد الضعيف الرباطي،  - 6
 .357ا١تصدر نفسو، ص.  - 7
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. على 1تحديد تاريخ استعمالو أمرا صعبا جبالة كاختفاؤه، يجعل التدقيق في الرحماف كالحسن األكؿ، كظهور لفظ
 يع الفترات.عكس ما الحظناه في لفظ غمارة، البارز في جم

كاف من الضركرم بعد ذلك استنطاؽ المصادر كالمراجع األجنبية المتنوعة، كتبين من البحث أف لفظ 
جبالة لم يعد إلى الظهور إال منذ أكاخر القرف التاسع عشر، ليستمر بعد ذلك خبلؿ الفترة االستعمارية، فبالنسبة 

ـ 1892غرب المجهوؿ، الذم استقى معلوماتو سنة للكتابات األجنبية نجد أكغست مولييراس صاحب كتاب الم
من مخبره، استعمل اسم جبالة للداللة على سكاف كمنطقة شماؿ غرب المغرب، كخصص لو الجزء الثاني من  

اإلسبانية العائدة إلى أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف  صادر. كما نبلحظ أف الم2كتابو المغرب المجهوؿ
 واؿ مولييراس.العشرين سارت على من

أما في الكتابات المغربية، فعلى مستول المراسبلت المخزنية كالمصادر، فإنها استعملت قبائل الجبل،  
 1313ربيع األكؿ  16كما ىو الشأف في رسالة عبد الرحماف بن عبد الصادؽ إلى الصدر أحمد بن موسى بتاريخ 

، كالقبائل الجبلية 4لشركي نحو قبائل الجباؿ بناحية طنجة، كقبائل اجبالة عندما تناكؿ بوعشرين حملة القائد ا3ىػ
. 13145محـر  6في رسالة عامل العرائش عبد المالك بن علي السعيدم إلى السلطاف موالم عبد العزيز بتاريخ 

. كما استعمل 7ىػ 1321ربيع الثاني  1بتاريخ  6لى سفير بريطانيا حوؿ قضية ىاريسكفي نسخة كتاب كجهت إ
حوؿ االضطرابات التي كانت  ىػ 1321محـر  24في رسالة محمد بركاش إلى نفس السلطاف يـو  لفظ جبالة

تؤكد ىذه  .8، حيث يقوؿ: "ال أمن في شياطين جبالة"أنجرةتحدث بضواحي طنجة، نتيجة تصرفات قبيلة 
كرأينا جباال، ما  الكتابات على أف أصل اسم جبالة مرتبط بسيادة الجباؿ في المنطقة، فحيثما كجهنا بصرنا إال

 .9عدا في الساحل األطلسي، حيث توجد أراض سهلية منبسطة كسواحل رملية كصخرية

                                         
1

 - Benjelloun(A), Le Mouvement Nationaliste Marocain de L’ancienne Zone Nord et les Jbala-Histoire et 

Sociètè, Etude sur le Maroc du Nord-Ouest. Paris, Editions du C.N.R.S. et Casablanca, wallada, 1991, p. 

92. 
 .2013، اٞتزء الثاين، ترٚتة كتقدمي عز الدين ا٠تطايب، الطبعة األكىل ، اكتشاؼ جبالةالمغرب المجهوؿأكجست موليَتاس،  - 2
 ىجرية، ا٠تزانة اٟتسنية بالرباط. 1313، الفًتة العزيزة، سنة ٤154تفظة رقم  - 3
 .98 ص. ،1994كؿ، تقدمي كتصيي  ٤تمد ا١تنوين، الرباط. ، السفر األالتنبو المعرب عما عليو اآلف حاؿ المغرباٟتسن بوعشرين،  - 4
 ىجرية، ا٠تزانة اٟتسنية بالرباط. 1314، الفًتة العزيزية، سنة ٤659تفظة رقم  - 5
رز ـ، ككاف كقتها ا١تراسل األب20ـ كبداية القرف 19( عايش كل األحداث الكربل اليت عرفها ا١تغرب هناية القرف 1933–1866كالًت ىاريس ) - 6

ألشهر صييفة بريطانية، كسطع ٧تم كالًت ىاريس أكثر يـو تعرض لبلختطاؼ من قبل اٛتد الريسوين، غَت أف عملية اختطاؼ ىارم ال تزاؿ 
برز إىل اليـو تثَت الكثَت من التساؤالت، حوؿ ما إذا كاف الصياُب الربيطاين قد دفع بنفسو عمدا إىل االختطاؼ، حىت يكرس كضعيتو كأقول كأ

 ُب ُب طنجة.صيا
 ىجرية، بدكف رقم، مديرية الوثائق ا١تلكية بالرباط. 1321ٚتادل الثاين –٤تفظة ربيع الثاين - 7
، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب التاريخ بكلية اآلداب كالعلـو ـ1912–ـ1894المقدس في المجتمع الجبلي سيدم ٤تمد الكتاين،  - 8

 .81، ص 2004اإلنسانية بالرباط، 
 .116، ص. 2013، اٞتزء الثاين، ترٚتة كتقدمي عز الدين ا٠تطايب، الطبعة األكىل، المغرب المجهوؿ، اكتشاؼ جبالةكجست موليَتاس، أ - 9
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، إال أف السؤاؿ كمناقشتوتؤىلنا كل ىذه المصادر المغربية كالمراجع األجنبية ألخذ فكرة عن المصطلح 
أف االرتفاعات فيها تبقى الذم يطرح نفسو ىو: لماذا تعرؼ ىذه المنطقة في المغرب بهذا االسم مع العلم 

، كالزيارات الميدانيةفمن خبلؿ التحليل الطبوغرافي لخرائط المنطقة  األخرل؟ضعيفة جدا مقارنة مع المناطق 
ـ. كال شك أف التسمية غير مرتبطة باالرتفاع، كإنما بطبيعة السفوح، 2500نجد بأف أعلى االرتفاعات ال تتعدل 

متر بجبل موسى  841كبين  ،1شفشاكفمتر، بجبل تسوكة شرؽ  2122بين فإذا كانت االرتفاعات تتراكح ما 
فإف طبيعة السفوح تتميز بشدة االنحدار، كما أف الكتلة المرتفعة منعزلة عن بعضها البعض بفعل   .2الفنيدؽغرب 

 ارتفاعات.كثافة الشبكة المائية، فهذه الخاصية تؤكد بأف المنطقة جبلية كذات 

ات المبينة، ما ىو المجاؿ الجغرافي الذم يمكن أف يخصص لجبالة؟ كما ىي ىذه المعطي كبناء على
 المنطقة األصلية التي مثلت جبالة؟

 اجلػضايف جلبال٘ ّقباٜل غناصٗ: اجملال - 2

 ، لدكاعتطلق اليـو على القسم الغربي من السلسلة الجبلية الريفية إطبلقا عامافي نظرنا، إذا كانت جبالة 
نفس الوقت، فإف الغاية لدينا تنحصر في التعريف بالمجاؿ الجبلي األصلي الذم استحق لفظ  فيكإدارية تاريخية 

 جبالة من الوجهة التاريخية. 

، حيث تمتد عبر المرتفعات المشرفة كالهبط تاريخيا: غمارةن لدينا ين معلومتتقع ببلد جبالة بين منطقتي
يضم  :محورين كتستمر علىالشمالية الغربية على طنجة،  يةكمن الزاك على تطواف من الزاكية الشمالية الشرقية 

، كأىل سريفكسماتة  كبني عركس ككاد راسموقع جبل حبيب،  كاألخماس كالثاني يسايرىضبة بني حساف األكؿ 
علمنا أنها مدرجة  ككثيرا ما. ال شيء يميز ىذه المنطقة عن غمارة، 3اللكوس عند بني زكار مكاد كيلتقياف بمجرل

 ميزة كاحدة فقط، أال كىي أنها مرتبطة من الوجهة االقتصادية بالهبط األصلي. كلكن ىناؾها بجبال

تتفق مختلف الدراسات المغربية التي تناكلت منطقة جبالة على الحدكد الشمالية كالغربية لها باعتبار 
ربا، كلكنها تختلف حوؿ المحيط األطلسي غفي ك  في البحر األبيض المتوسط شماال، المتمثلةطبيعية، الحدكد ال

الحدكد الجنوبية كالشرقية، الختبلؼ األسس الفكرية لكل دراسة عن أخرل، كيمكن تصنيف ىذه الدراسات إلى 
البشرية مثل دراسة ك  ،4حمد الغرباكممنها الطبيعية مثل دراسة أك  رافيالدراسات ذات البعد الجغ :ثبلثة أنواع

                                         
1

 - La Carte Topographique de Chefchaouene 1/100000, Division de la carte 1973. 
2

 - La Carte Topographique de Tetouan 1/100000, Division de la carte 1972. 

نشر كلية اآلداب كالعلـو حوؿ جبالة،  للبيث ا١تتعددة االختصاصضمن أعماؿ ندكة ٣تموعة البيث  ،كمجاؿجبالة تاريخ حسن الفكيكي،  - 3
 .13-12 .ص، 2001، اإلنسانية بالقنيطرة

4
 - El Gharabaoui (A), La Terre et L’homme dans la Pèninsule Tangitaine، Etude sur L’homme et le Milieu 

Naturelle dane le Rif Occidental.T.I Scientifique، Rabat, 1981. 
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ثل الدراسات التي أنجزىا عبد العزيز خلوؽ التمسماني كالتي انصبت ، ثم الدراسات التاريخية م1محمد الرفاص
النوع الثالث ك  ،3، كالجوانب المتعلقة بجبالة من خبلؿ دراسة عبد اهلل العركم2حوؿ جبالة في العقود األخيرة

األجنبية  . أما المصادر4مجتمع جبالةك  المرتبطة بمجموعة البحث في تاريخك  كاألخير يتمثل في الدراسات العامة،
، كجبالةأكرنكا ىو الحد الشرقي بين قبائل الريف  كاعتبار كادم، كجبالةفقد أجمعت على عدـ التفريق بين غمارة 

، أم كمتيوةأكرنكا أىمية خاصة، ألنو يشكل الحدكد الطبيعية بين غمارة  كيكتسي كادم" مولييراس:حيث يقوؿ 
 اليمنى،من ضفتو  كجانبا كبيراالكامل لهذا النهر الصغير  إلى أف المجرل كتجدر اإلشارة، كالريفبين جبالة 

 .5ينتمياف إلى التراب الغمارم"

تتبع  الذميرسم لنا حدكد جبالة اإلدارية خبلؿ القرف الثامن عشر ىو محمد الضعيف الرباطي،  كخير من
اإلدارم بسبب  المفهـوكسيستمر محمد،  كابنو سيدمالسلطانين المولى عبد اهلل  في عهد الشماؿ الغربي أخبار

النظرة التي طبعت  كىذه ىيظهور باشوات طنجة من أكالد عبد الصادؽ الريفي خبلؿ القرف التاسع عشر، 
بشرم، أما  كما ىو. كترجع أسباب االختبلؼ بين ىذه الدراسات إلى التداخل بين ما ىو طبيعي 6مراحل الحماية

إقصائها للبعض األخر مقارنة مع دراسة أخرل، مما ينتج عنو مظاىره، فتتجلى في إضافة دراسة لبعض القبائل ك 
 االختبلؼ حوؿ الحدكد.

نستخلص إذف أف مجاؿ جبالة من الناحية اإلدارية يتألف ابتداء من عهد السلطاف موالم عبد الرحماف بن 
كالجبهة : عمالة تطواف التي كانت متحكمة في الجزء الشرقي الممتد بين تطواف ىي ىشاـ من ثبلث عماالت

( كعمالة طنجة الفحص حتى ببلد غمارةم أنها كانت تضم أمتد إلى شفشاكف )جبالة األصلية الذم ي كقسم من
 ها ككزاف كالقبائل المجاكرة لها.إلى جبل حبيب كعمالة العرائش التي ضمت القصر الكبير كنواحي

 

 

                                         
1

 - Refass (M), L’organisation Urbaine de la Pèninsule Tangitaine, Un Premier Najah el jadida, Casablanca, 

1996. 
مجلة دار  "،ـ1907–ـ1895كالتنظَت إسبانيا تشخيص اجملتمع اٞتبلي بُت الواقع " عبد العزيز خلوؽ التمسماين، ا١تثاؿ:نذكر على سبيل  - 2

 .49– 28، ص ص. 16ك 15، العدداف النيابة
، منشورات سيلكي اخواف، مطبعة النجاح اٞتديدة، جوانب من تاريخ جبالة المعاصر القائد أحمد الريسونيعبد العزيز خلوؽ التمسماين،  

 .1996البيضاء 
3

 - Laroui (A), Les Origines Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocaine (1830–1912) Maspero, Paris, 

1977, p. 334. 
4

 - Groupe Pluridisciplinaire D’étude sur les Jbala, Jbala. Histoire et Société. Études sur le Maroc du Nord-

Ouest, Casablanca-Paris, Wallada-Éd. Du CNRS, 1991. 
 207، ص.2013الدين ا٠تطايب، الطبعة األكىل،  كتقدمي عز، اٞتزء الثاين، ترٚتة المغرب المجهوؿ، اكتشاؼ جبالةأكجست موليَتاس،  - 5
 .13. ، مرجع سابق، صجبالة تاريخ كمجاؿحسن الفكيكي،  - 6
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  ّاعتكاللٔتَادلاالتُ الؾنال الػضبٕ بني تزاخل  - 3

 مبلحظتين: ألخذ بعين االعتبار ثناء بحث دالالت األعبلـ بصفة عامة أنو ينبغي ادلت التجربة أ

 ؛البحث عن أصوؿ الدالالت، لمعرفة ما إذا كانت بشرية أك جغرافية أك إداريةاألكلى:  -
مفهومها من الداللة البشرية إلى الجغرافية  كتتبع تحوؿالتأكد من مراحل تطور تلك الدالالت الثانية:  -

الجغرافية إلى اإلدارية بالنسبة لؤللفاظ  كمن الداللةصلو داللة بشرية، للفظ الذم كاف أ، بالنسبة يةكاإلدار 
 ذات الداللة األصلية الجغرافية.

ة المرتبطة بالشماؿ الغربي المغربي، فإننا نعلم أف مصطلح نا تطبيق ذلك على األعبلـ الرئيسإذا أرد
 كفي أكاخر، صرفونرل ذك داللة بشرية  كىو كماى الشماؿ الغربي، "غمارة"، كىو أقدـ علم تنطبق داللتو عل

، صرفو ةأصلو ذك داللة جغرافي كىو في 1""الهبط كىو لفظلفظ غمارة، أال  زاحم خرـ برز مصطلح آ15القرف 
  أيضا.إداريا  لم يلبث أف أصبح مفهوما

اف الجباؿ، أم سكاف جباؿ غمارة، أك األصلية الجغرافية، التي يراد بها اإلشارة إلى سك فضبل عن الداللة
الظهور  من كلم يتمكنقليلة منذ القديم،  كمتداكال كلو بنسبةلفظ جبالة كاف معركفا  على أفنؤكد ، جباؿ الهبط

ىذا للفظ جبالة  استعماؿ اللفظين الفتور، أتاح كحينما أدرؾالهبط. ك غمارة  ي، لوجود كل من لفظكاالنتشار
 .2غمارةجانب الداللة البشرية األصلية التي يمثلها لفظ  خر إلىالظهور من حين آل

رنا إلى عدة اعتبارات مرتبطة يعود في نظ، جبالة كاختفاء لفظمتعلق بظاىرة ظهور ال كالسؤاؿ المطركح
متعلقة بالتنظيم  كاعتبارات أخرلالحركات السلطانية،  كىم يتابعوفأنظار المؤرخين  تجلبباألحداث الهامة التي 

 :كمن أبرزىام اإلدار 

عمر بن حدك التمسماني الريفي سنة  كإسنادىا إلىخلق قيادة منطقة جبالة على عهد المولى إسماعيل،  -
 ظهور لفظ جبالة. أتاحـ، مركزىا القصر الكبير مما 1672

ىو ما حدث خبلؿ القرف ك  ،تفكك كحدة السلطة اإلدارية بالشماؿ الغربي، كتقسيمها إلى عدة قيادات -
يعود لفظ سخبلؿ ىذه الفترة ، ف(1859–1822ء من عهد السلطاف عبد الرحماف بن ىشاـ )ـ، ابتدا19

 المخزنية.من الوثائق  كال سيماجبالة إلى االختفاء من مصادرنا، 
 كبداية القرفـ 19القرف  المصادر األجنبية، بدءا من أكاخر في كىذه المرةظهور لفظ جبالة مرة أخرل،  -

 عاد لفظ جبالة إلى الظهور في كتابات أكغست مولييراس، ،لعامل الجغرافيىذا ا كبناء على، العشرين

                                         
 اٞتبل إىل السهل. مصطل  ىبط قبل ىذا التيوؿ، كاف يعٍت منطقة النزكؿ )ا٢تبوط( من - 1
 .11–10ص. ، رجع سابقم، جبالة تاريخ كمجاؿحسن الفيكيكي،  - 2
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الجغرافية ىي التي سيؤخذ بها أثناء الفترة  كىذه الوحدةبها.  كالخرائط الملحقة كالمصادر اإلسبانية
 .االستعمارية

لكوس عموما بين كادم ال كىي تنحصرببلد جبالة تشكل الجزء الغربي من إقليم الريف،  كىكذا فإف
ككانت السكاف في ىذه المنطقة منذ القديم،  كقد استقر. كالسهوؿ األطلنتيةطارؽ  كبوغاز جبل كالجباؿ الغمارية

ـ. مع قدـك 12في األصل بالغماريين المصامدة، ثم طرأت على كضعها السكاني تغيرات ىامة في القرف  مأىولة
ثم انضاؼ عنصر  ،كاالندماجاؿ أك على التعرب عرب بني ىبلؿ، الذين أرغموا السكاف على االعتصاـ بالجب

بعد سقوط غرناطة عاـ  ،أعقاب الهجرات المتوافدة من األندلس كذلك فيجديد إلى ىذه العناصر األكلى، 
المجتمع الجبلي يتكوف من عناصر مختلفة استوطنت المنطقة في حقب تاريخية متباعدة،  كبذلك فإفـ. 1492

كيانا قائما بذاتو. كما ىو الشأف في جهات أخرل من الببلد، فإف   ت تشكلكأصبحثم انصهرت فيما بينها، 
، كجغرافية، كاقتصاديةالمجموعات الجبلية كانت تنتظم داخل قبائل متعددة، مشكلة كحدات اجتماعية، 

 .1متميزة

بني  -كادراس  -الحوز  - أنجرة -قبيلة كىي:  54 عددىاتتقاسم ىذا المجاؿ )جبالة( العديد من القبائل 
بني   -بني حساف  -بني ليث  -بني عركس  -بني سعيد  -بني حزمر  -بني يدير  -جبل حبيب  -مصور 
بني  -بني منصور غمارة  -بني زجل  -االخماس  -بني زكار  -بني يسف  -أىل سريف  -سوماتة  -گرفط 
-بني خالد  -بني رزين  -مثيوة بني مركاف  -بني سميح  -بني جرير  -بني بوزرة  -بني سلماف  -الزيات 

بني زركاؿ  -سطة  - مزكلدة - بني مستارة - أىل الربع -رىونة  - مصمودة -صرصار  -بني أحمد  - غزاكة 
بني  - فناسة - مثيوة الجبل - رغيوة - مزيات - مزراكة -لجاية  -بني كرياگل  -سبلس  - فشتالة -

ككانت  . 2التسوؿ - البرانس- باحصنهاجة مص - صنهاجة غدك -بني كليد  - مرنيسة -بني سبلمة  - كنجل
سر أبوية تتوزع على المداشر التي يقع ضمنها كل لعظاـ تتكوف كل منها من أوعة من اقبيلة تنقسم إلى مجم كل

أما  ،سبانيخاضعة لبلستعمار اإل اللكوسنهر  كخبلؿ الفترة االستعمارية كانت قبائل جبالة الواقعة غرب. 3عظم
ـ إلى 1935يناير  14 الواقعة شرقو فكانت تابعة للنفوذ لفرنسي. كما تم تقسيم قبائل الشماؿ حسب ظهير

 .4كمنطقة الريف كمنطقة الكرت كمنطقة اللكوس كمنطقة جبالةمنطقة غمارة  :خمس مناطق كىي

                                         
1

 - Archivo Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, A/1–A/6, Instituto Cervantes Tanger, CAJA N° 

1,Carpeta A/5.  
 .2013كتقدمي عز الدين ا٠تطايب، الطبعة األكىل ترٚتة  ،، اٞتزء الثاينالمغرب المجهوؿ، اكتشاؼ جبالةأكجست موليَتاس،  - 2
، منشورات سليكي إخواف، الطبعة األكىل جوانب من تاريخ جبالة المعاصر، القائد أحمد الريسوني كإسبانياعبد العزيز خلوؽ التمسماين،  - 3

 .45–44 ، ص.1994
4

 - Archivo Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, A/7–A/11, Instituto Cervantes Tanger, CAJA, N° 2, 

Carpeta A/10. 

   - Joan Nogué–José luis Villanova (Éds), Espana en Marruecos (1912–1956), Editorial Milenio, p. 455. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D8%BA%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3
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ف المضموف ألبين مناطق غمارة أك ناحيتي الهبط أك جبالة، ننا ال نعتبر أم فرؽ جغرافي يتبين مما سبق أ
حذؼ الجزء السهلي الغربي من ناحية الهبط المعركؼ بالهبط  على أساسفي كل األحواؿ،  كالمراد كاحد

األصلي، ككل األجزاء الثبلثة ىي التي نعبر عنها جغرافيا بالشماؿ الغربي المغربي، التي كانت في األصل خاضعة 
الهبط، بمعنى أف منطقة غمارة ىي جزء من ناحية جبالة منذ  ببلد مارة الكبرل قبل ظهور مفهـو جبالة أكلمنطقة غ

 1ـ17اؿ الغربي المغربي قبل القرف ـ، في حين تشمل ببلد غمارة كل المناطق الواقعة في الشم17القرف 

، كالهبط كجبالةن غمارة الرغم من تداخل مجاالت المدلوؿ الجغرافي لكل منو على أ كالخبلصة العامة
فإنها  (كابن خلدكف كالشريف اإلدريسيم خصوصا بين البكر طرب في تحديد ىذا المجاؿ )كالتاريخ المض

تشكل مساحة الشماؿ الغربي المخصصة للدراسة المنوغرافية، كربما تطلب منا المنهج تقديم مبلمح  ،جميعا
 الطبيعي. تعريف باإلطارللغمارة  كمقتضبة لموطنتاريخية عامة 

 تتبع دػضايف تاصخيٕ للنذال املزصّؼ ّتغنٔاتُ الجاىٕ:املبشح 

  بزآ٘ اعتعنال املصطلح تاصخئا  - 1

ذلك شأف كثير من مناطق زاؿ الغموض يلف منطقة غمارة، ألف تاريخها لم يدكف حتى اآلف، شأنها في ال 
لتاريخ التي تناكلت ىذه المنطقة غير كافية إلبراز ف اللقطات المتناثرة التي نعثر عليها في ثنايا كتب االمغرب، كإ

التي ىي جزء مهم من جغرافية المغرب، منقصة عظيمة في ك  الريب أف جهلنا لهذه المنطقة،ك  معالم ىذه المنطقة،
لعلنا نستطيع تعويض ك  االجتماعي، الذم ما يزاؿ مقبورا في ىذه الناحية،ك  السياسيك  الحضارمك  تاريخنا العلمي

 مرحلة جديدة من البحث في طبيعة ىذه الربوع بواسطة الحفريات بولوجاستدراؾ ما فات، ك  قص،ىذا الن
مراجعة فصولو من جديد، ك  بذلك نستطيع أف نغير عددا كثيرا من نقط تاريخنا القديم،ك  التحريات،ك  التنقيباتك 

كشف عن الواقع الحقيقي سيك  سندا موثوقا بو، في ىذا الباب،ك  باعتبار أف ىذا سيكوف لنا مصدرا جديدا،
 لمنطقة ذات أىمية كبيرة، كمنطقة غمارة.

، نجده في 2إف الباحثين الذين تناكلوا بالدراسة منطقة شماؿ إفريقيا في تاريخها القديم كريموف ركجير
معرض حديثو عن موريطانيا الطنجية يكتفي بعرض أسماء مدف الساحل القديمة كطنجة كأصيبل كتغسة، كأسماء 

 .3إلى مصطلح غمارة لقبائل كبرغواطة كالقرل كبليونش دكف اإلشارةبعرض ا

                                         
شهادة دكتوراة ، أطركحة لنيل ـ19–16الشرؼ كالمجتمع كالسلطة السياسية: الشماؿ الغربي المغربي نموذجا من القرف ٤تمد عمراين،  - 1

 .117، ص. 2001الدكلة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ُب الرباط، سنة 
2
  - Raymond Roger, Index de Topographie Antique, Paris, 1925, pp.10–26–41–76. 

- Raymond Roger, Le Maroc Chez les Auteurs Anciens, Paris, 1924, pp. 11 –12. 
مقدمة   جنوبا، أنظر ة ٭تددىا ركجَت ُب مقدمتو بُت البير ا١تتوسط كاحمليط االطلسي غربا كبنهر ملوسا )ملوية( شرقا كٗتـو درعةموريطانيا الطنجي - 3

 (.Raymond Roger, Le Maroc Chez les Auteurs Anciens, op. cit., pp. 10-11) كتاب
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، التي اىتمت بوجود األثر الفنيقي في الساحل الشمالي، 1دراسة طراديل منويل فيكالمبلحظة نفسها نلمسها 
 إلى تاريخ العصر الوسيط. أىم مدف المنطقة كبادس كتجساس كغيرىا تعود نشأتها ككاف مما استخلصو الدارس أف

، قد قدمتا معلومات في غاية األىمية 3أحمد صقر ، ككذلك ما ألفو2كإذا كانت دراسة شارؿ أندرم جولياف
في  ، فاف تلك التسمية تظل غائبةاإلدارية كاالجتماعية في شماؿ إفريقيا للقارئ سواء عن الناحية السياسية أك

( لم نجد إال مصطلح البربر دكف كالركمانييقي ثنايا سطورىا، إذ في موضوع عبلقة السكاف بالحكم األجنبي )الفن
في عهد الركماف، ( Socossiri)عتقد أف منطقة غمارة كانت تسمى البعض ي كإف كافمزيد من التوضيحات. 

ىجرات بشرية من  االستيطاف البشرم، إذ تلقت المنطقة كالتاريخية أقدميةبحيث أثبتت األبحاث األركيولوجية 
 .4، الركماف، الونداؿ ...(فيو الفينيقمختلف األجناس )

د عن إعطاء نظرة شاملة عن ماضي منطقة تز  إنها لميمكن القوؿ  ،ككمبلحظة عامة عن ىذه الدراسات
شماؿ إفريقيا، ىذه المنطقة التي مازالت أرضا خصبة لميداف البحث األركيولوجي، باعتبار أقدمية تاريخها العريق 

إف قسما كبيرا من " قائبل:حدل دراستو المؤرخ عبد اهلل العركم في إفي القدـ، كقد أكد على ىذه المبلحظة 
 .5"باستعماؿ تقنيات الحفريات أف يعرؼ إال نال يمكتاريخ المغرب اإلسبلمي 

أف تكشف عن حقائق جديدة تتعلق بتاريخ المغرب،  يمكنننكر أىمية ىذه الدراسات التي  كنحن ال
 ،نو بالرغم من تلك المبلحظات السابقة الذكرأ . إال6حد الدارسينذلك أ كما ذىب إلى  ،كبغمارة على الخصوص

أكؿ سكاف ببلد  إف" قائبل: 7مارموؿ"كالجغرافي "ما كرد عند الرحالة حسب ،يمكننا األخذ بأقدمية مصطلح غمارة
اإلفريقي  الذين يسموف حاليا البربر كانوا خمس جاليات أك قبائل من السبئيين، جاؤكا مع مالك 8البربر كنوميديا

كمما  .10..." ىم كيسموف صنهاجة، مصمودة، زناتة، كغمارة كىوارةأسماء، كما زالوا يحملوف 9ملك اليمن ...

                                                                                                                                       
 

1
 - Taradell (M), Marruecos Púnico, Publicaiones de la F.L.R. Ed, Tetouan, 1960, pp. 75–76–77–121.  

 .65، ص.1969، الدار التونسية ترٚتة ٤تمد مزايل كالبشَت سبلمة، فريقيا الشماليةتاريخ إ، شارؿ أندرم جولياف - 2
 .34، ص.1959، طبعة تونس مدنية المغرب العربي في التاريخ، أٛتد صقر - 3

4
 - El Gharabaoui (A), La Terre et L’homme dans la Pèninsule Tangitaine …, op. cit, p. 29.  

5
 .21، ص.1984، مطبعة المعرفة الجديدة، الرباط، مجمل تاريخ المغربعبد هللا العروي،  - 

6
 - Paul Odinot, "Les Berbère", Revista Africana, Ceuta, 1930, p. 64. 

قضى ( كجواسيسو، ك Charles Quintأحد جنود االمرباطور شارؿ كاف ) ( كافـ1570–ـ1540كرٓتاؿ ىو رحالة كمؤرخ إسباين )مارموؿ   - 7
علومات ىامة عن ساكنة ُب ىذا الكتاب ٧تد م ،فريقيا"ا ٝتاه "كصف إلف كتابا١تغاربية منها سبع سنوات أسَتا، أ حوايل عشرين سنة بالبلداف

 .ببلد غمارة
وادم الكبَت. أنظر شارؿ اندرم جولياف، ىل ال، حدكدىا تصل غربا إياـ الوجود الركماينالية أنوميديا كانت من الواليات األربع ُب إفريقيا الشم - 8

 .316–315 ص. ص، ـ. س، صقر، كأٛتد 200.صـ. س، 
 .4 .ص ،"إفريقياك الفًتة اليت عاصرىا "مارموؿ"، أنظر كتابو "ا١تقصود بذل - 9

 .90–89، ص ص. 1984حجي كأٛتد توفيق ك٤تمد األخضر، الرباط ، ترٚتو عن الفرنسية ٤تمد إفريقيامارموؿ كارٓتاؿ،  - 10
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في  كقرية غماريةيؤكد على أقدمية ىذه الهجرات كجود فركع قبائل تنتمي لغمارة بأكاسط الجزائر كقبيلة زينات 
كترؾ غلغل في بحر الظلمات غمارة قد ت فاسمالحاؿ،  افككيفما ك. 1كغيرىابأكالد نايل  كاحات توكورت كأخرل

يزاؿ عنوانا ثابتا لجزيرة من جزر األرخبيل الكنارم داخل المحيط األطلنتي، األمر  ثر بصماتو حيث ماأ ىناؾ
ثبت سكاف األرخبيل القدماء الذين أ 2كبين الكناشينالذم يدؿ على العبلقات التي كانت موجودة بين المغاربة 

 .3وف الصبلت التي تربط لغتهم بلغة البربراللغوي

أما عن بداية استعماؿ اللفظ بشكل كاضح في تاريخ أحداث شماؿ إفريقيا كالمغرب بالخصوص، فإف 
حسبما أجمعت عليو أغلبية مصادر العصر الوسيط، كإف كاف بعضها  ،ذلك على ما يبدك كاف منذ الفتح اإلسبلمي

الباحثين نجده ك  فابن الرقيق الذم اعتمد عليو العديد من المؤرخين قصد. غيرعن إما قصدا أك  ،قد تجاىل ذلك
ىذا "الياف " عل منفي معرض حديثو عن فتح العرب لؤلندلس، بل كيج 4ال يذكر في مؤلفو إال مصطلح "الياف"

بن  أنا" :ألو عن سبب ذلك أجاب قائبلنو من القوط، فحسب النص أنو بعد مجيئو إلى طارؽ بن زياد الذم سأ
.كما أف 5..." أكوف دليلكم عليهاك  دعوكم إليهاأ بينها إال ىذا ... كجئت إليكمك  ملك األندلس، كليس بينك

عبد العزيز بن مركاف كجو موسى بن " :ال يذكر سول أف ،" في معرض حديثو عن فتح طنجةصاحب "فتوح البلداف
 .6كانتهت خيلو إلى سوس األدنى ..." ،ينكاختط فيها للمسلم فنزؿ بها ... ،ـ لفتح طنجة89/708نصير سنة 

أف عقبة  إلى فقط باإلشارة كاألندلس يكتفيفريقية " صاحب فتوح إجد "ابن عبد الحكمكفي نفس الوقت ن
خصوص أكثر ب . لكن القلقشندم يقدـ إيضاحات7ـ63/682كالبرابرة عاـ بن نافع كاف مقتلو على يد الكاىنة 

سبتة( قاعدة لهذا القطر بل اإلسبلـ، كىي يومئذ )ككانت ىذه المدينة : "قولولك ببداية استعماؿ اللفظ كظركؼ ت
، كلما 8ديار غمارة من المصامدة كالحاكم عليها ملك القوط، ككاف ملك غمارة بها زمن الفتح يقاؿ لو " يلياف "

                                         
1

 - Odinot (p), "Les Berbères" …, op. cit., p. 64. 
الرببر ىل التقارب ا١توجود بينهم كبُت نيدركف من أصوؿ إفريقية استنادا إهنم يف الكنارم القدماء باسم الكناشُت، كيرج  الباحثوف أعرؼ سكا - 2

 .ة كغَت ذلكُب ا١تبلم  كاللغ
 .28- 27 ، ص ص.1980، سنة 31، العدد مجلة البحث العلميكحلفاؤىا"، القسم الرببرم، غمارة  التقي العلوم، "اصوؿ ا١تغاربة: - 3
 .74–73 ص. ، ص1968، ٖتقيق ا١تنجي الكعيب، طبعة تونس فريقية كالمغربتاريخ إابراىيم بن القاسم ابن الرقيق،  بو اسياؽأ - 4
 .74–73 ص. صـ. س، ، تاريخ افريقية كالمغربرقيق، ابن ال - 5
  .232، ص.1978، طبعة بَتكت، فتوح البلدافٟتسن الببلذرم، بو اأ - 6
 .61–58–46، ص ص. 1964 ،، طبعة بَتكتكاألندلسفتوح افريقية عبد الرٛتن بن عبد اٟتكم،  - 7
ساطَت اليت ٖتـو درجة أف ىناؾ من يشك ُب كجودىا اٟتقيقي، كذلك لكثرة األشخصية تارٮتية قيل عنها الكثَت، ل الياف الغمارم )اكيلياف( - 8

اين" أك"اكربانوس" بدال من طلق عيها اسم "اكربحو٢تا منذ أكثر من اثٌت عشر قرنا، كالسبب ُب ذلك يرجع إىل كوف أقدـ مصدر أثبت كجودىا أ
ـ، أم أنو كضع بعد 754و إىل سنة يرجع تارٮتك  لذم يعرؼ بتاريخ الباثينسينعٍت بذلك التاريخ الذم كتبو القسيس اسيدكرك دم بيخا اك  ،الياف

كابن ثبت كجود الياف كٝتاه يلياف كتبعو ُب ذلك كل من ابن حوقل كاليعقويب سنة. ككاف ابن عبد اٟتكم أكؿ مؤرخ عريب أ 43مي سبلالفت  اإل
 .عذارل كا١تقرم كغَتىم
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كما يضيف  .1ها ..."فأقره علي ،ألداء الجزية زمن الفتح جاء معو بالهدايا كأذعن ... موسى بن نصير زحف إليها
نزؿ منهم عسكرا . كأكلم تزؿ غمارة ىؤالء بموطنهم ىذه من لدف الفتح ..: "ن خلدكف في نفس السياؽ قائبلاب

.كإذا كاف يؤخذ على المصادر العربية للتاريخ الوسيط 2مع طارؽ طنجة، ككاف أميرىم لذلك العهد يلياف ..."
ك البعض اتخذ من الياف أ رأينا كيف أف فقدكأحداث الوقائع،  اختبلفها في ركاية األخبار بخصوص المصطلحات

( بملك غمارة، في حين ذكره )ابن خلدكف( )القلقشندم (، ككصفو)كابن الرقيق يلياف ابن ملك القوط باألندلس
إلى القوؿ بأف يلياف كاف حاكما عاما زمنا طويبل على  3حد الدارسين، كتبعا لهذا االختبلؼ ذىب أبأمير سبتة

 قليم موريطانيا الطنجية .إ

خر على اختبلؼ أخبار العصر الوسيط فيما يخص تحديد زمن األحداث، ذىب البكرم إلى آككمثاؿ 
القوؿ بأف الياف عاصر عقبة بن نافع خبلؿ أحداث الفتح، أم في الستينات من القرف األكؿ الهجرم السابع 

القرشي أرض المغرب كصار إلى سبتة خرج إليو الياف  فلما غزا عقبة بن نافع" النص:حسبما كرد في  ،الميبلدم
 .4بهدايا "

" على أف ذلك الحدث كاف في في حين اتفق كل من "ابن الرقيق" ك"القلقشندم" ككذلك "ابن خلدكف
ف أصوؿ ، فإاألكربيين كبالنسبة للجغرافيينشارة. ن موسى بن نصير كما سبقت اإلزم ،من نفس القرف ،التسعينات

تمكن القائد  ـ(683-682) ىػ 63كفي " مولييراس:، حيث يقوؿ 5مة كانت أمازيغية بكل تأكيدغمارة القدي
المناطق الغمارية  كبعدىا إلىالشهير عقبة بن نافع، في إطار حملتو الكبيرة على المغرب، من الدخوؿ إلى سبتة 

لقائد العربي كجد القبيلة الغمارية فوؽ األمر فاف ىذا ا ككيفما كافالمأىولة بالساكنة األمازيغية، حيث بلغ جنوبها. 
ىذه المبلحظات تبقى ىذه المصادر ىي المادة  كبالرغم من. 6التراب الذم مازالت تقيم بو إلى حد اآلف"

أنو برز متزامنا مع بكالذم نستطيع القوؿ  ،األساسية التي أفادتنا بخصوص إشكالية بداية استعماؿ المصطلح
 .الخصوص كالمغرب على في منطقة شماؿ إفريقيا ،جرم السابع الميبلدمظركؼ أحداث القرف األكؿ اله

 

 

                                         
 .158ـ، ص.1922ق/1340دار الكتب ا١تصرية، سنة النشر  ،، اٞتزء ا٠تامسشى في كتابة اإلنشاعصبح األ، بو العباس اٛتد القلقشندمأ - 1
، 6، اٞتزء كبر، كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األياـ العرب كالعجم كالبربرلعبر كديواف المبتدأ كالخبر في أاعبد الرٛتاف ابن خلدكف،  - 2

 .281.ص، 1968دار الكتب العلمية، طبعة بَتكت، 
 .15، ص.1982ضاء، طبعة الدار البي ، دار الثقافة،تاريخ سبتة٤تمد بن تاكيت التطواين،  - 3
 90، ص.1857، نشره دكسبلف، طبعة اٞتزائر ، قسم المغرب في ذكر ببلد افريقية كالمغربالمسالك كالممالك٤تمد أبو عبيد البكرم،  - 4
 .275 ـ. س، ص. ،ٞتزء الثاين، ا، اكتشاؼ جبالةالمغرب المجهوؿاكجست موليَتاس،  - 5
 .275 ا١تصدر نفسو، ص. - 6



28 
 

 رالل٘ املصطلح:–2

سيساعدنا  ألف معرفة ذلك منذ البداية ،توضيح ما المقصود بغمارة–كىي أساسية–نتوخى من ىذه المحاكلة
 .لمحددة في البحثافترة الفي  ،كمكانهااألحداث زمن ما يتعلق بتأطير ، خاصة ليل كثير من الصعوباتعلى تذ

ضارب في أعماؽ التاريخ، ال يعرؼ بالضبط متى أطلق على ىذه المنطقة التي تعرؼ  ،سم قديماغمارة 
صياد بن مصمود الجد األكؿ اسمها ىذا من غمار بن أ تكوف المنطقة أخذت كالمرجح أفاليـو بهذا االسم، 

غمار بن مسطاؼ بن مليل بن مصمود " ىكذا:كره تذ اسمو في الركايات التاريخية، حيث  كالذم ترددللغماريين، 
 .1"بن مصمود كمرة غمار

مما استرعى انتباىنا كنحن بصدد التأريخ لغمارة، اختبلؼ جماعة من الدارسين  اإلشارة إلى أنوكتجدر 
 ، أنها كانت تعني مجموعة من القبائل، كفي نفس الوقت استشكل األمر2البعض بشأف داللة المصطلح، ففي نظر

حسب بعض  اكما ظل مفهـو الداللة غامض  جباؿ؟ـ تعريفو لغمارة ىل ىي قبائل أ ، أثناء3حد الدارسينى أعل
، كىي األسماء في تاريخ المغرب "إف غمارة اسم من أشهر بالقوؿ:" ، فقد اكتفى "جاؾ بيرؾالدارسين األجانب

، كحسب لويس 5لكن يجهل موطن استقرارىا ،" إنها قبيلة مغربيةكدينوبوؿ أ، كقاؿ عنها "4حد العناصر البربريةأ
إقليم  نها منطقة تنتهي إلىأ، بينما يفهم من كبلـ " ركبير ريكار " 6سكو إنها كانت قبيلة خاضعة لملك اسبانيا

 .7الهبط

رغم ما تقدمو للقارئ من معلومات ىامة  ،الدراسات في مجملها إف ىذهيمكن القوؿ  القوؿ، فإنو خبلصةك 
إال غموضا بخصوص تلك الداللة، فالذين  المعرفي، فإنها بالنسبة لموضوع بحثنا ال تزيد األمر في ميداف التاريخ

 ،يبقى السؤاؿ مطركحا حوؿ ماىي عصبية تلك القبيلة كركابطها كنظامها السياسي ،غمارة قبيلة أك قبائلاعتبركا 
أنها كانت منطقة جغرافية،  ىب إلىكما أف الرأم الذم ذ يعرؼ بالبنية القبلية. فيماإلى غير ذلك مما يدخل 

 الوضوح.من  كثيريظل غير كاؼ كينقصو   ،فبالرغم من أىميتو

  للفظ؟بالنظر إلى المعنى االصطبلحي  التسمية، فهل بعد ىذه اآلراء المتباينة يمكننا إيجاد حل إلشكالية

                                         
 .14ص.  ـ،1987، منشورات عكاظ، كفقهوآراؤه –كآثارهابن عرضوف الكبير حياتو عمر اٞتيدم،  - 1
 . 30 ، ص.1947، طبعة القاىرة، سنة الفتح العربي للمغربحسُت مؤنس،  - 2
 .65 ، ص.1968، ، طبعة الرباطقبائل المغربعبد الوىاب بن منصور،  - 
 .16ص. ، 1983طبعة طنجة،  صور من التاريخ البطولي لمنطقة جبالة،ا١تريٍت العياشي،  - 3

4
 - Jacques Berque, L’intérieur du Maghreb, (XVe–XIXe siécles), Éditions Gallimard, Paris, 1978, p. 143.  

5
 - Paul Odinot, "Les Berbères" …, op. cit, p. 64.  

6
 - Luis Seco de Lucerna, Marruecos a Corniengos del Siglo 15, Tetuan 1951, p. 25. 

7
 - Robert Ricard, Un Description du Habt en 1648, T 26,Larose, Paris 1937, p. 195. 
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خرل، فعلى سبيل ألبالمقارنة مع بعض المصطلحات ا معرفة داللة المصطلح لغويا يظل غير كاضح، إف
كنسبة إلى ذلك سميت المنطقة  ،الحوز" جاء اشتقاؽ اللفظ من حز كيحوز بمعنى امتلك الشيءالمثاؿ منطقة "

كىو اسم للناس، كبو عرفت قبيلة  كمفرده اسكور" فاسيكور كلمة ىسكورة ىي تعريف "  أف كما. 1بذلك االسم
، ال نجد عبلقة بين تلك المشتقات 3" في مؤلفون منظورة فإننا اعتمادا على " اب، أما بالنسبة لغمار 2ىسكورة

، (شدائدىاكغمارىا ))شديد(  كبحر غمر( غمر )كثرة المثاؿ:ر منها على سبيل ، نذككالمصطلحاللغوية الكثيرة 
، قد ذىب إلى 4حد الدارسينكاف أ  كإذا (.غمارأ) كجمع الغمرفصل المطر(  نبات يخرج في أكائلكالغمير )

 كىذه المصطلحات ،(كتيغمرتأ )اغموكاضحة بكلمة ك  السياؽ بأف لفظ غمارة لو صلة قويةالقوؿ في نفس 
ىم الواقع في الشماؿ الغربي لمنطقة شماؿ إفريقيا،  حسب اعتقاده تعني لفظ الزاكية أك الركن من كل تراب

د الدارس في رأيو اعتما كأننا الحظناال سيما  ،استعماؿ ىذين المصطلحين تميبقى السؤاؿ مطركحا حوؿ متى ك 
بالرغم من ىذه ك  .5ـ(1331على " أبي الفدا " ىذا األخير الذم عاش في القرف الرابع عشر الميبلدم )ت 

الرجوع دفعتنا إلى فإنها  ،ذلك كالمعاجم عنمصادر الاالختبلفات بخصوص توضيح معنى غمارة، كسكوت أىم 
 تتبعين ذلك تاريخيا إلى غاية فترة بحثنا. م ،أمهات المصادر في محاكلة للتعريف بداللة اللفظ إلى

إليو قبل قليل، أف اسم غمارة كاف يعرؼ كقبيلة من تلك  يفهم من كبلـ " مارموؿ " الذم سبقت اإلشارة
، كمفهـو ىذه الداللة 6بعد أف كفدت من الشرؽ في تاريخ مجهوؿ ،القبائل التي سكنت في منطقة شماؿ إفريقيا

قبائل البربر كأكفرىم من بطوف  كىم أكثر كأما المصامدة": قائبلا ابن خلدكف في تاريخو أيض إليو االجتماعية أشار
 أنو يبلحظ تحوؿ في ذلك المفهـو منذ القرف الثالث الهجرم التاسع الميبلدم، إذ إال .7كغمارة "برغواطة 

 فيو:" الذم كرد عجبالمكالمصادر " حسبما تؤكده إحدل ،معمورة بساكنة غمارية ةأصبحت تعني منطقة جغرافي
كببلد صنهاجة  كمدينة ترغةقسم المغرب بين إخوتو ... كلى أخاه عمر مدينة تيجساس  ،لما كفد ابن إدريس"

 .8..." كغمارة

تعرؼ بنفس ىذا المعنى زمن البكرم الذم توفي في القرف الخامس الهجرم  كظلت غمارة
كما تقدـ، ثم   9ى مدينة تيجساس فإلى كاد راسلتة إأما الطريق من سب" ذلك: بشأف، فيذكر ـ(487/1094)

                                         
1

 - Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome 2, Rabat 1983, pp. 16–28  
 .93، ص.1983، الرباط (0101–0581ع المغربي في القرف التاسع عشر" اينولتاف ")المجتمأٛتد التوفيق،  - 2
 .1015 –1013ص.  ،1970، ، إعداد يوسف خياط، بَتكتلساف العرب المحيطٚتاؿ الدين ابن منظور األنصارم،  - 3
 .29، ص. 1979 ،الرباط ،31، العدد مجلة البحث العلميالتقي العلوم، "أصناؼ الرببر"،  - 4
 .541 ، ص.1986، دار النشر ا١تغربية، الدار البيضاء، طبعة دراسات في تاريخ الدكلة العربيةمصطفى أبو ضيف أٛتد،  - 5
 . 90–89مصدر سابق، ص ص.  فريقيا،إ مارموؿ، - 6
 .280 .، ص...، مصدر سابقلعبراابن خلدكف،  - 7
 . 42. ، ص1938سبل،  عة، طبخبار المغربأ، المعجب في تلخيص عبد الواحد ا١تراكشي - 8
 .216ـ. س، ص.  ،لدكف ُب تارٮتو كجعلها قرب تطاكفابن خ كادراس، ذكرىا - 9
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كنفس الداللة  .1تدخل أرض غمارة فتسير في بني جغو، ثم في بني نفقاكة ثم في بني حميد من غمارة أيضا ..."
ـ( حسبما يفهم من كبلـ 1179-ـ1065/ق575-ق448في العصر المرابطي )الجغرافية االجتماعية نجدىا 

 اكفتح كثير  لى غمارة ...ثم رجع إ بن تاشفين إلى فاس ... كارتحل يوسف ..." :قائبل" في تاريخو خلدكف ابن"
: بأنهااإلدريسي" الذم عاش في القرف السادس الهجرم الثاني عشر الميبلدم ا كصفها "كم .2من ببلدىم "

لذم عاش القلقشندم ا كتحدث عنها، 3..." أف طهر اهلل منهم األرض كاف يسكنها غمارة إلى جباؿ عامرة ..."
فيو األمم  كىو جبلجبل غمارة كىي قبيلة من البربر أيضا " قائبل:في القرف الثامن الهجرم الرابع عشر الميبلدم 

 .4..." ما ال يحصيو إال اهلل

هـو تنظيم اجتماعي ضيق كيستخلص من خبلؿ ىذه النصوص أف داللة المصطلح عرفت تطورا من مف
كسياسية عدة عوامل تاريخية  كذلك نتيجة ،فية تسكنها ساكنة غمارية" في القديم إلى منطقة جغرا"القبيلة

 إليها مصادر فترة الدراسة )كمولييراس كميشو بيلير(، بينما كىذه الداللة نفسها ىي التي أشارت .كاجتماعية
 .5"في الهبط ثمانية جباؿ أشهر من سواىا تسكنها قبائل غمارة ...: "و لجباؿ الهبطذىب الوزاف في كصف

ف داللة المصطلح خبلؿ بحثنا أصبحت تعني منطقة جغرافية تسكنها ساكنة من الناس فإ ،كخبلصة القوؿ
بني ك  بني زيات،)أسماء قبائل غمارة عربية  المبلحظ أف، ك سم الذم عرفت بو المنطقة تاريخياالتنتمي إلى نفس ا

، كىي متفرعة من (بني منصورك  ي سلماف،بنك  بني زجل،ك  بني خالد،ك  بوزرة، كبني جرير، كبني سميح، كبني رزين،
بنو ك  ف من ياؿ تفرعت بنو زياتحامد الفاسي أ يذكر أبوك  ىما أخواف، كما تذكر الركاية التاريخية،ك  بني ناؿ،
أسباب  ، كترجع6بني سميح ك  ،بني جريرك  بني رزين،ك  تفرع ناؿ إلى بني خالد،ك  بنو منصور، كبنو بوزرة،ك  سلماف،

أف ذلك يرجع إلى كبير  األشخاص الذين حكموا تلك المناطق، فسميت بأسمائهم، أك ية إلىىذه التسمية العرب
  نوعا من التطور. سنرل عرؼ كالتي كماالقبيلة صاحب النفوذ. كتختلف حدكد ىذه القبائل باختبلؼ األزماف، 

 دلال غناصٗ بني االمتزار ّالتكلص–3

ف ما يبلحظ ىو بتحديد مجاؿ غمارة كامتدادىا، إال أم اىتم الدارسوف القدامى كالمحدثوف في مؤلفاته
طار جغرافي في ىذا المجاؿ كتعدد الرؤل حولو، األمر الذم يطرح صعوبة في كضع إ االختبلؼ الشاسع بينهم

                                         
 .108...، مصدر سابق، ص.المسالك كالممالكالبكرم،  - 1
 . 246 .ابن خلدكف، مصدر سابق، ص - 2
تاؽ ُب اخًتاؽ االفاؽ"، تقدمي ىنرم بَتيس، دار ، "ماخوذ من كتاب نزىة ا١تشكصف إفريقيا الشمالية كالصحراكيةالشريف اإلدريسي،  - 3

 .110–108، ص ص 1957الكتب، طبعة اٞتزائر، 
 .173، ص.5مصدر سابق، اٞتزء  ...،عشىصبح األ القلقشندم، - 4
 .248 ، ص.1980، ترٚتة ٤تمد حجي ك٤تمد األخضر، طبعة الرباط، كصف إفريقيااٟتسن بن ٤تمد الوزاف الفاسي،  - 5
 .18، ص. 1987، منشورات عكاظ، آراؤه كفقهو–ابن عرضوف الكبير، حياتو كآثارهدم، عمر اٞتي - 6
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الركايات التي تناقلتها الكتابات  كتعود أىملقبائل غمارة، بشكل محدد كثابت خبلؿ جل الفترات التاريخية. 
نواحيها ما بين طنجة ك ف مجاؿ غمارة يمتد أكد أ كرده الحسن الوزاف، الذمإلى ما أقبائل غمارة التاريخية حوؿ 

 المتوسط، كتحتلية للبحر تسكن غمارة جباؿ موريطانيا المحاذك  ..." قائبل:غربا إلى تخـو تلمساف شرقا 
 .2تلمسافة ليصل شرقا إلى تخـو مملك ،1ىرقلمن أعمدة  كالذم يبتدئ ،الساحل المسمى بالريف

حسبما يفهم من كبلـ ابن  ،أف ىذا االمتداد الكبير طرأ عليو تغيير، كذلك منذ أحداث الفتح اإلسبلمي إال
ف تحصر، من أكثر بطوف المصامدة كىم شعوب كقبائل أ غمارة( بطن من)إنهم : "خلدكف في تاريخو قائبل

مغرب، من لدف غساسة، فنكور فبادس يعتمركف جباؿ الريف بساحل البحر الركمي من عن يمين بسائط ال
اتصل بعضها  ،كطنوا منها جباال شاىقةطنجة خمس مراحل أك يزيد، أ إلىسبتة فالقصر فتيكيساس فتيطاكين ف

ببعض سياجا بعد سياج خمس مراحل أخرل في العرض إلى أف يتخط إلى بسائط قصر كتامة ككادم كرغة عن 
ككاضح من خبلؿ ىذا النص كيف أف مجاؿ غمارة  .4غساسة" ، كآخر غمارة بطوية مما يلي3بسائط المغرب

(، كاستمر تقلصو )تلمسافلما سبق تخـو  اأصبح عند الفتح اإلسبلمي ينحصر من الشرؽ بغساسة كنكور خبلف
كاف   دكاقتصادية كبشرية. فقعوامل متداخلة سياسية  كذلك نتيجةالسابع الميبلدم /فيما بعد القرف األكؿ الهجرم

إسبلمية في نكور بواسطة  إمارة أكؿ عرفو الساحل الشمالي للمغرب في ىذه المرحلة ىو تأسيسأبرز حدث 
، 6الهجرة ..." كتسعين منحدل إ أعواـ": خلدكف، ككاف ذلك حسبما يذكر ابن 5سعيد بن إدريس بن صالح

ن عن شرائع اإلسبلـ، دفعت أف ارتداد أغلبية الغماريي قبائل غمارة، إالتعايش  )اإلمارة(بداية تاريخها  كلوحظ في
كمرنيسة كقلوع بطوية  )كببلدغزك مجالها  إلى ـ885/ػى171ىو سعيد بن صالح سعيد في عاـ نكور ك  أمراء بأحد
 .7كرتندم( جارة

لشرقية لحساب إمارة نكور خاصة من نواحيها ا ،يستنتج من ىذه األحداث تراجع مجاؿ المنطقة المدركسة
كمن  قولو:زمن البكرم كما يفهم من أيضا تراجعا آخر في ناحيتو الغربية منذ عرؼ ذلك المجاؿ . ك 8الناشئة

                                         
عبد الوىاب بن منصور، مرجع سابق، ص.  ، أنظرأعمدة ىرقل، ا١تقصود هبا جبل طارؽ، كاف يسمى باجملاز أعمدة ىرقل ُب التاريخ القدمي - 1

259. 
 .30مصدر سابق، ص. ،كصف إفريقيا الوزاف، - 2
 .245 .مصدر سابق، ص العبر،دكف، ابن خل -3
 .133ا١تصدر نفسو، ص. - 4
 .93–92–9مصدر سابق، ص ص.  المسالك كالممالك...،البكرم،  - 5
 .283مصدر سابق، ص.  العبر، ابن خلدكف، - 6
 .284ا١تصدر نفسو، ص.  - 7
ـ على يد صاحل بن منصور ُب ٘تسماف ُب منطقة 710منذ سنة  نكور أك النكور أك إمارة بٍت صاحل: ىي إمارة تارٮتية لسبللة الصاٟتيُت، ظهرت - 8

باقي الريف، كىي أكؿ إمارة مستقلة با١تغرب األقصى بعد ثورة ا١تغاربة على كالة بٍت أمية، كما أهنا ٘تذىبت با١تذىب ا١تالكي السٍت خبلفا ل
 اإلمارات ا١تغربية األخرل كبٍت مدرار كبرغواطة. 



32 
 

غمارة  كىو آخرىذا النهر موضع يعرؼ بكركشت  كفي غربالياف،  كطنجة نهرالمعمورة بين سبتة  المنازؿ
ناحية من أنزالف  كقد ذكر الشريف اإلدريسي أف غمارة تبدأ .1..." ىناؾ مثنة من صنهاجة كمصمودة كيتصل بهم

ر ببلد غمارة، خ". كأما شرقا فيجعل بادس آ كؿ ببلد غمارة"كأنزالف مرسى عامر، كىو أ يقوؿ: طنجة، حيث
ف الساحلية لببلد غمارة كمراسيها، إلى أتي بذكر مجموعة من المدف كالحصوف "كطولها نحو ثبلثة أياـ" ثم يأ

تصل غمارة للتسوؽ كقضاء حاجاتهم. أما جنوبا، ت اف غمارةليو سكادس التي اعتبرت قطبا حضاريا يلجأ إينتهي بب
 .2ياـ حتى تنتهي قرب مدينة فاسأ 10واكب، كيمتد في البرية مسيرة بجبل الك

المرابطي لوحظ حرماف ساكنة غمارة من التمتع بخيرات حوض كرغة الذم كاف يعتبر ضمن  كفي العصر
كذلك إذا قمت من كاد : ""االستبصار" قولونص كرد عن صاحب أكده  كذلك ما ،مجالها الواسع نحو الجنوب

كبيرة أسسها الملثموف ليملكوا منها   ككانت مدينة، 3سبو أخذت عن يمينك في عمائر متصلة إلى مدينة تاكدا
. كإذا كانت ىذه القرائن تفيد فيما عرفو مجاؿ المنطقة المدركسة من تراجع نتيجة عوامل 4..." جبل غمارة

 كنقصد بو ،خر كانت لو مساىمة في تلك الخاصيةآإلى جانب ذلك يمكن إضافة عامل نو ، فإكاقتصاديةسياسية 
 ما حدث من ىجرات القبائل العربية إلى المنطقة.

أف عبد المومن الخليفة األكؿ في الدكلة  حدل المصادر إلىتلك الهجرات، فتشير إ أما عن أسباب
كبعد  ،كالسوس األقصى كببلد نوؿم الببلد من برقة ـ قسّ 1159ق/554إفريقية عاـ  بعد أف تم إخضاع ،الموحدية

قرر نقل ألف شخص من كل قبيلة عربية بعيالهم إلى  ،بعهدىم لو على الطاعة كإخبلؿ العربفرضو الخراج 
رياحا إلى المغرب  5نقل المنصور كلما" :قائبلإلى المغرب  المغرب. كتحدث ابن خلدكف عن ىجرات أخرل

 6ىناؾ إلى ساحل البحر األخضر ... أزغار البسيط إلى ... بين قصور كتامة د الهبط ماكانزؿ مسعودا كقومو لببل
 .7..." كاستقركا ىناؾ ...

فريقية كالحكم الموحدم نتج عنو ترحيل ي العبلقة بين القبائل العربية بإكىكذا يتبين لنا أف ذلك التوتر ف
 استقركا في منطقة المجاؿ نىبلؿ( الذي)بنو  إلى نواحي من المغرب كقبائل رياح كبطونهم قبائل بأكملها

                                         
 .98- 91مصدر سابق، ص ص.  الك...،المسالك كالمم البكرم، - 1
ـ، ص 1763، من كتاب نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ، مطبعة بريل، ليدف، المغرب كأرض السوداف كمصر كاألندلسالشريف االدريسي،  -2

 .181–180ص. 
أخبار المهدم بن ابو بكر بن علي الصنهاجي البيدؽ،  أنظر نة ببطن البوار من قبيلة فشتالة.تاكدا: ىي القرية ا١تعركفة اليـو بفاس البايل، الكائ - 3
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 .139، ص. 1982، ابساال بركض القرطاس في أخبار ملوؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس األنيس المطربابن أيب زرع الفاسي،  - 5
 ميبلدية. 1198–1184ىجرية ك 595–580ا١تقصود بو يعقوب ا١تنصور ا١توحدم الذم حكم ما بُت  - 6
 .44ابن خلدكف، ا١تصدر السابق، ص.  ، أنظرالبير األخضر، ا١تقصود بو احمليط األطلنيت - 7



33 
 

، كالتي سكنت نواحي من موطنها عند حدكد تامسنا الغمارية عنمما أسفر عن تخلي قبيلة بني حساف  ،الغمارم
 .1جنوب شرؽ تطواف كما توجد عليو اآلف

ذلك منذ القرف عليو تغير كبير، كانت سماتو التقلص ك  مجاؿ المنطقة المدركسة طرأ كيستفاد مما تقدـ أف
فماذا يمكن أف نقوؿ عن ذلك  س الهجرم الثالث عشر الميبلدم.األكؿ الهجرم السابع الميبلدم إلى الساد

 ؟كالمعاصرةالمجاؿ خبلؿ الفترة الحديثة 

ثمانية جباؿ تسكنها ساكنة غمارية، لكنو لم يرسم لنا  من قدـ لنا الوزاف كصفا لغمارة التي كانت تتكوف
 قائبل:ما الحظناه في كصفو لمناطق أخرل كمنطقة األزغار التي حددىا بخبلؼ إطارا لمجالها،  يحدد لمخريطة ك 

كجنوبا  شرقا،نتهي من ناحية فاس عن المحيط شماال كبنهر أبي رقراؽ غربا كبعض جباؿ غمارة زغار تاأل "ببلد
كاف معركفا إداريا منذ القرف نو ىو نفسو الذم  زغار أكيستفاد من ىذا التحديد لؤل .2..." نهر بونصربجوار 

 .3الخامس عشر الميبلدم في عصر بني مرين

، بسبب عبلقة سكاف غمارة بالمخزف المريني طبعتيمكن القوؿ إف حالة عدـ االستقرار التي  كمن ىنا
كقبائلها ة التي حالت دكف ضبط المنطقة )غمارة( الرئيس ، كانت من بين األسباب4لة الجباياتتعسفو في مسأ

جباؿ الهبط ثمانية جباؿ أشهر من سواىا تسكنها قبائل : "االكتفاء بالوصف التالي بالرحالة إلى ، مما دفعرياإدا
كجبل حبيب  كبني عركس كبني زكارىي جبل رىونة ك  ... نفس النمط في المعاش كاألخبلؽ كلهم جميعاغمارة 

 .5ككادراس كبني كرفط" أنجرةكبني حساف كجبل 

كالتي   ،ىذا الوصف مدل صغر ذلك المجاؿ الذم ينحصر في تلك القبائل الثمانيةمن خبلؿ  كيتبين لنا
على ما يبدك جاء نتيجة ظركؼ تأليف الوزاف لكتابو،  كىو كصف، ا إلى الغرب من المنطقة المدركسةكاف موقعه

لمدة عشر كراتو ك ، باعتبار ضياع مذ اعتمد فيها المؤلف على ذاكرتو كفي فترةيطاليا تم ذلك العمل في ركما بإ إذ
نو ال يفهم من خبلؿ ىذه أ . إال6مما جعل المؤلف نفسو يعتذر عن أخطاء قد كقع فيها عند النقل ،سنوات

الذم كاف قد  ،"وؿمارمعلى ما كرد في كتاب "، ك عليواعتمدنا  المبلحظات التقليل من أىمية المصدر، بل إننا
، 7غيرىا ك  منطقة فاسك  سوسبين ببلد  ،ي المغربف خبللهاتجوؿ  ،عشرين سنةك  اثنتيقضى مدة تزيد عن 

                                         
 .44–43كف، مصدر سابق، ص ص. ابن خلد - 1
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 .233، ص. صدر سابقم، كصف إفريقياالوزاف،  - 3
 .253، ص. 1969، العدد األكؿ سنة مجلة البحث العلمي٤تمد ا١تنوين، "نظم الدكلة ا١ترينية"،  - 4
 .297كف، مصدر سابق، ص.ابن خلد - 5
 .251–250–249- 248مصدر سابق، ص ص. ، كصف إفريقياالوزاف،  - 6
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،  ما كصفو الوزاف سابقامجاؿ أكسع بكثير م أماـ مصادر أخرل نستطيع القوؿ بأنناك  ،فبالنظر إلى ىذا المصدر
ىذا اإلقليم يبتدئ غربا من التخـو الشرقية لمدينة : "" عن إقليم الريف قائبليتضح ذلك فيما ذكر "مارموؿكما 

عبارة ىو ك  ،يمتد جنوبا إلى غاية تلك الجباؿ التي تشرؼ على نهر كرغةك  تجاىو شرقا إلى كاد نكور،تطاكين في ا
مدف قريبة من بعضها،  ست إال ال يوجد باإلقليمك  ... من غمارة أف سكانو برابرة أفارقةك  ... عن سبلسل جبلية

رة خبلؿ العصر المريني، طة لقبائل غماكرد ابن عزكز حكيم خريكما أ  .1ترغة، بادس، يليش، جبهة، تغسة، مزمة"
من الغرب بقبيلة بني سعيد لتنتهي بقبيلة متيوة شرقا، كجنوبا باالخماس كبني احمد  ة قبيلة تبدأعشر  كتضم خمس

كبناء على ما سبق كانت منطقة غمارة خبلؿ القرف السادس عشر الميبلدم تنحصر من ناحية الشرؽ  .2كغزاكة
إلى المناطق الممتدة ما  ، أمكطنجةإلى تلك المرتفعات التي تنحصر بين سبتة  غرباكتمتد ، كنواحيها 3ببادس

إليها  التي سبقت اإلشارة كبني عركسعلى امتداد ىذه السلسلة الجبلية توجد قبائل بني كرفط . ك أنجرةكراء قبيلة 
 كمنهم الشيخاف" يذكر:حد تراجم المنطقة في معرض حديثو عن أ الدكحة(احب )عند الوزاف، بل كحتى ص

 كدفن بتازركت ... توفي أبو زيد في حدكد الخمسين من القرف...  كأبو الحسنأبو زيد عبد الرحماف ء األجبل
. أما جنوبا فقد كاف المجاؿ الغمارم يمتد إلى غاية تلك المرتفعات المشرفة 4حوؿ جبل العلم من ببلد غمارة "

مجاؿ غمارة في التقلص، لينحصر خبلؿ الفترة المعاصرة في  ككلما تقدمنا في الزمن، ازداد على كادم كرغة.
 ككتامة، الفاصل الطبيعي بين غمارة 5بحر األبيض المتوسط، كجبل تيزرافمساحة ضيقة، بين الشاطئ الغربي من ال

. كاف كاف البعض قد ادعى إبادة قبائل غمارة خبلؿ القرف الثامن عشر، حيث يقوؿ كبني زركاؿبني احمد ك 
، قاد السلطاف سيدم محمد بن عبد اهلل حملة عسكرية ـ1766ك ـ1765 كفي سنتي: "الصددس في ىذا مولييرا

 عاد عن طريق تازة، غير أف الزياني من جهتو بالغ في كصف كغمارة ثم كمر بتطوافعلى الساحل المتوسطي 
ئلبادة، ما دامت قد ف غمارة لم تتعرض ليبدك فإ كعلى ماكل ىذه القبائل،   كتمت إبادة قاؿ:الحدث، حيث 

 .6"مركر سنوات على إبادتها المزعومةتمردت من جديد بعد 

                                         
 .135 .مصدر سابق، ص - 1
إلسباني، أطلس قبائل غمارة، دكرىا في الدفاع عن حوزة الوطن كفي المقاكمة المسلحة ضد الغزك العسكرم ا٤تمد ابن عزكز حكيم،  -2

 .22. ، ص2007، مطابع الشويخ، تطواف، طبعة اٞتزء األكؿ، أسرة أكالد ابن مرزكؽ نموذجا
ليها أىل الريف لقضاء حوائجهم"  إبادس مدينة مغربية قدٯتة، يقوؿ الشريف اإلدريسي " بادس مدينة متيضرة فيها أسواؽ كصناعات، كيلجا  - 3

فقو ك٥تتلف حقوؿ ا١تعرفة ا١تتداكلة ُب ذلك الزماف، اهنار عمراف ا١تدينة مع اهنيار الدكلة الوطاسية كانت بادس مركز استقرار لؤلدباء كرجاؿ ال
ـ بعد سيطرهتم على 1564كقياـ الدكلة السعدية، حيث نشبت معارؾ طاحنة بُت جيوش الدكلتُت، ليتم تدمَتىا هنائيا من طرؼ اإلسباف سنة 

 .اٞتزيرة بقيادة اٞتنراؿ غارسيا طوليدك
ص. ، 1977، ٖتقيق ٤تمد حجي، الرباط، دكحة الناشر لمحاسن من كاف بالمغرب من مشايخ القرف العاشر٤تمد بن عسكر الشفشاكين،  - 4

19. 
 ـ كيعٍت باألمازيغية الطوؿ كالعلو.2106كيصل ارتفاعو  على قمة جبلية ُب ببلد غمارةجبل تيزراف ىو أ - 5
 .280 ـ. س، ص. ،، اٞتزء الثايناكتشاؼ جبالةالمغرب المجهوؿ، أكجست موليَتاس،  - 6
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غير أف " مولييراس:األجنبية تؤكد تراجع مجاؿ غمارة حيث يقوؿ  نجد المصادرالتاسع عشر  كخبلؿ القرف
صغيرة تقاسمت ىذا المجاؿ المدركس عشر قبائل جبلية  ذإ 1حدكد غمارة كانت أكثر امتدادا مما عليو اآلف."

 بني زجل،ك  بني خالد،ك  بني رزين،ك  بني سميح،ك  بني جرير،ك  بني بوزرة،ك  بني زيات، ىي من الغرب إلى الشرؽ،
متيوة، احتفظت ىذه القبائل بانتمائها لغمارة القديمة، يحدىا من الشماؿ الغربي كاد ك  بني منصور،ك  بني سلماف،ك 

ـ 18جت حسب الرسائل المخزنية الصادرة خبلؿ القرنين المبلحظ أنها اندمك  ،2 كرينكامن الشرؽ كاد أك  لو،
 أف القبائل القديمة تحولت إلى فرؽ ـ في قبيلة كاحدة ىي غمارة، التي كانت تابعة إداريا لعمالة تطواف، أم19ك
، غير ىذه الفرؽ المكونة لقبيلة غمارة بقيت إلى حدكد القرف التاسع عشر ،أصبحت جزءا من القبيلة األصليةك 
ـ، سيتم تبني تقسيم جديد 1912سباني سنة بعد دخوؿ المغرب تحت االحتبلؿ اإلك  ع بداية القرف العشريننو مأ

 االخماس إلى قبيلة غمارة.ك  غزاكةك  سيضم كل من قبيلة بني احمد

كما تعرض العربي اللوه للحديث عن قبائل شماؿ المغرب، كاستعمل لفظة "جبالة" للداللة على قبائل 
. 3ربية من الشماؿ، فاعتبر قبيلة متيوة كبني خالد كبني رزين من القبائل الجبلية المجاكرة للريفكمدف الجهة الغ

ياؽ تعريفو للريف كتحديد مجالو، إلى أف قبيلة متيوة بينما يذىب صاحب "الظل الوريف في محاربة الريف" في س
طار يذىب الباحث عبد كفي نفس اإل. 4قصى غرب الريفقبيلة ريفية، كىي آخر القبائل الريفية البحرية في أ

ف ، كيعتقد ا6يمتد ما بين خط النكور كخط راس الجبهة 5ف الريف الغربيالطيبي معرفا الريف، فأكرد أالرحماف 
فإف  الجبهة، كعليوتيوة، كيصب غرب كرينكا الذم يحتضن قبيلة مذه الحدكد كانت قارة لوجود كادم أى

لى امتداد غمارة من ببلد . كما أشار بنعبد اهلل إ7الساحلية من جهة الغربقصى قبائل الريف مسطاسة كمتيوة ىي أ
م من كادم لو ، أ8لى بني سميحإ أسراسحيط األطلسي، كتقلصها إلى عشر قبائل من حدكد قاع الريف الى الم

متيوة ريفية  اعتبرت قبيلةجنبية حوؿ المنطقة خبلؿ الفترة المدركسة، فجلها أما الكتابات األ كادم اكرينكا. إلى

                                         
 .275 مصدر سابق، ص. المغرب المجهوؿ...،أكجست موليَتاس،  - 1
 .279 أكجست موليَتاس، مصدر سابق، ص. - 2
 .44، ص. 1982، مطابع الشويخ، تطواف، بطاؿ الشماؿالمنهاؿ في كفاح أالعريب اللوه،  -3
كتور حسن الفكيكي، منشورات ا١تعهد اٞتامعي للبيث د ، دراسة كٖتقيق رشيد يشوٌب، تقدمي الالريف الظل الوريف في محاربةٛتد سكَتج، أ -4

 .79–76، ص. 2010العلمي، الرباط، 
لتسهيل على القارئ فهم ٣تاؿ الدراسة فيسب، مفضبل ل ،كسط كالشرقي( بتيفظييب التقسيمات )الريف الغريب كاأليستعمل عبد الرٛتاف الط -5

 مة الريف.استعماؿ كل
، مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء، الطبعة 1912– 1860كسط بل الحماية، قبائل ساحل الريف األالريف قعبد الرٛتاف الطييب،  -6

 .24، ص. 2008األكىل 
 .26مرجع سابق، ص.  الريف قبل الحماية...،الطييب، عبد الرٛتاف  -7
، مطبوعات كزارة األكقاؼ كالشؤكف 2 ، مليقعبلـ البشرية كالحضارية، معلمة المدف كالقبائلية لؤلالموسوعة المغرب، عبد العزيز بنعبد اهلل -8

 .326–325 .، ص1977سبلمية، اإل



36 
 

كرينكا ىو الحد الفاصل بين غمارة كالريف، في حين ىناؾ اختبلؼ فيما بينهما بخصوص عدد قبائل ككادم أ
تسع قبائل، كىي بني سميح كبني جرير كبني رزين كبني منصور كبني بوزرة كبني سلماف  اعتبرىاغمارة، فمنهم من 

 . 1أسراساع كبني زيات كبني زجل كبني خالد، بينما يضيف البعض ق

األكلى،  جريةهػال ف غمارة كانت تضم مجمل شماؿ المغرب خبلؿ القركفسبق يمكن القوؿ إ من خبلؿ ما 
ف العنصر الغمارم مصمودة كصنهاجة(. ذلك ألقبلية )لى بادس، بسبب التطاحنات اكتراجعت حدكدىا الشرقية إ

لعناصر الصنهاجية، حيث قاموا بتكوين لى جانب اير من جهات شماؿ المغرب إالمصمودم كاف سائدا في كث
، حيث كانوا يشكلوف االتحاد الغمارم 2حلف مع البرانس للقضاء على مملكة نكور خبلؿ القرف الثالث الهجرم

لى مواقعهم الحالية بسبب تعرضهم للهجمات حلفهم كانكمشت رقعتهم كتراجعوا إ القوم، الذم انحل
سماء فرعية كىي التي تعرؼ إلى عدد كبير من القبائل تحمل أ . كىكذا تقلصت غمارة كانقسمت3الصنهاجية

صبحت مع مطلع التي ما تزاؿ تحمل االسم األصلي القديم )غمارة(، ىي التي أبقبائل جبالة، بينما المجموعة 
ية، من مصب كاد بحدكده الساحلـ، تشمل القسم الجبلي الشرقي من مجموع محيط الشماؿ الغربي 19القرف 

 . 4س الجبهة من متيوةكرينكا عند رأكادم أ لو إلى مصب

كما سلف، ك نو مارة يقتضي تحديد اإلطار الزمني أكال، ألف تحديد مجاؿ قبائل غأخير كيمكن القوؿ في األ
ى حدكد بادس خبلؿ العصر الوسيط. لإ تكلى كتقلصاأل جريةهد الريف خبلؿ القركف القبائل غمارة ببلشملت 

فقد  ،نها قبيلة ريفيةفبالرغم من أ ،ما متيوةمثلت قبائل غمارة من تسع قبائل، أفت ،ما خبلؿ الفترة المدركسةأ
 كالجغرافيين قدذا كانت كتب الرحالة إ. ك 5سباني، حتى مع دخوؿ االستعمار اإلظلت تابعة التحاد قبائل غمارة

 جالها؟لمىم معالم معطيات اإلطار الجغرافي فما ىي إذف أاتفقت على سمات المنطقة الجبلية، 

 

 

 

 

                                         
1

- Ricardo Donoso–Cortés, Estudio Geográfico Político- Militar Sobre las Zonas Españolas del Norte ya sur 

de Marruecos, Librería Gutenberg de José Ruiz, Madrid. 1913, p. 211. 
 .95ص. ـ. س، ، ...المغرب في ذكر ببلد األندلس كالمغربأبو عبيد اهلل البكرم،  -2
 .65ص. ـ. س، ، ...الريف قبل الحمايةالطييب،  -3
ختلف اٞتوانب التارٮتية كاٞتغرافية ، قاموس مرتب على حركؼ ا٢تجاء ٭تيط با١تعارؼ ا١تتعلقة ٔتمعلمة المغرب حسن الفكيكي، "مادة جبالة"، -4

 .2902 .، ص2002كالًتٚتة كالنشر، نشر مطابع سبل،  للتأليف، اٞتمعية ا١تغربية 9كالبشرية كاٟتضارية للمغرب األقصى، اٞتز 
 ت، سنبينها فيما بعد.تبُت ٣تموعة من الوثائق أف قبيلة متيوة ظلت خاضعة لقائد قبيلة غمارة طيلة الفًتة ا١تدركسة، إال ُب بعض اٟتاال -5
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 املعطٔات الطبٔعٔ٘ لبالر غناصٗ الجالح:املبشح 

تقديم درس في جغرافية منطقة الشماؿ الغربي المغربي، بل المراد ىو تقديم  من ىذا المبحث ليست الغاية
نا بحث كىو موضوعللتعريف بالوسط الذم خصصو التاريخ لغمارة اجتماعيا كاقتصاديا  ،اللمحات الطبيعية

مكن عن السرد الجغرافي أ ما كاالبتعاد كلمة للموضوع، ر الطريقة األكثر مبلءلنا سول اختيا يبقى كالالرئيسي، 
 المعهود.

كالجغرافيين الرحالة  كالحديث ككتبمصادر العصر الوسيط  كىي أفكؿ مبلحظة تتعلق بهذا المحور إف أ
كإنما ، الجغرافي للمنطقة المدركسةطار إلال تتحدث بالتفصيل عن معالم ا، لفترة بحثنا كالمصادر المعاصرة

خصب جبل غمارة من أي كصفو لغمارة: "كقوؿ صاحب االستبصار ف  ،شارات عابرة عن طابعها الجبليبإ تكتفي
لى مصادر جغرافية افتقارنا إىي كالمبلحظة الثانية ك  2""جباؿ الهبط ثمانية جباؿ :كذكر الوزاف 1الجباؿ المغربية "

ف الرحالة الجغرافيين العرب لم يهتموا فإ كحسب علمنا يد في توضيح المعالم الطبيعية.تفمباشرة كالخرائط التي 
، بل كحتى كالعلميةة للمغرب تنقصها الدقة دريسي الذم كضع خريطة عام، باستثناء الشريف اإلبهذا الميداف

 .4ال في المجاؿ البشرمإمملكة فاس ال تفيد  كالخاصة بأقاليم 3تلك الخرائط التي عثرنا عليها في كتاب الوزاف

أـ مناخيا لم يطرأ عليها تغيير محسوس سواء تضاريسيا  ،ف طبيعة منطقة شماؿ افريقيامن المتفق عليو أ 
يقيا لم فر المظهر الجغرافي لببلد شماؿ إ كيبدك أفم جولياف في ىذا الصدد "ندر ، يقوؿ أ5زمنة البعيدةمنذ األ

كقد ، لف الثانية قبل الميبلد تقريبا، أم منذ أكاخر األلبربر في التاريخدخلت ببلد ا فيتغير تغيرا محسوسا منذ أ
اسات الجغرافية باالعتماد على بعض الدر ك  .6بسرعة غير مشعور بها الترسب معاك ثير اليومي لبلنجراؼ التأ استمر

لى سبقت اإلشارة إ، كما عطاء صورة عن المعالم الطبيعية لجباؿ الريف باعتبارىا كانت موطنا غماريانتمكن من إ
 ذلك.

 

 

                                         
 .190 ...، مصدر سابق، ص.االستبصارهوؿ، ٣ت - 1
 .248 الوزاف، مصدر سابق، ص. - 2
فو اٞتغراُب ُب عصر النهضة كمن ، اشتهر بتأليإلفريقي أك يوحنا األسد اإلفريقياٟتسن بن ٤تمد الوزاف كا١تشهور ب ليوف اإلفريقي أك يوحنا ليوف ا - 3

ف سفينتو ُب جزيرة جربة سر خبلؿ توقعربية على يد الدكتور عبد الرٛتن ٛتيدة، سقط ُب األ" الذم ترجم للريقيافكصف إأشهر مؤلفاتو "
ليوف ُب ركما أـ ال ، مل يعلم ىل مات كالبقاء لتدريس العربية ُب ركما ،ر الذم ٛتلو على اعتناؽ ا١تسيييةركما كهدية للبابا ليوف العاش كاقتيد إىل

 سبلـ.نو قفل راجعا إىل تونس ليعيش ُب دار اإلكإف كاف الغالب أ
 .168–154 مصدر سابق، ص ص. ،الوزاف - 4

5
 - Ahmed el Gharbaoui, La Terre et L’homme dans la Péninsule Tingitane, Rabat 1981, p. 100. 

 .40 .مرجع سابق، ص ...،فريقيا الشماليةتاريخ إشارؿ اندرم جولياف،  - 6
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  ّاملغاس٘:املْقع –1

السابع  /كؿ الهجرمرف األحداث تاريخ المغرب منذ القفيما سبق كيف برز اسم غمارة في أ ينارأ
م عبارة عن منطقة ، ألى تلك الداللة الجغرافية، إلى أف انتهينا إتتبعنا مراحل تطور داللة ذلك االسمك  الميبلدم،

خبلؿ النصف الثاني من  ،ىذه المنطقة المدركسة حسب ذلك المجاؿ السابق الذكرك  س،تسكنها جماعة من النا
مطلة على  ،تقع في الركن الشمالي الغربي من المغرب كؿ من القرف العشرين،النصف األك  القرف التاسع عشر

بني ك  يثبني لبني حساف ك ك  دىا قبائل بني سعيدما غربا فتح، أالساحل المتوسطي الذم يحدىا من الشماؿ
حواض كاد أك  "حدىا شرقا منطقة "مسطاسة، بينما تقبيلة بني زركاؿ من الجنوب الغربيك  منطقة كتامةك  عركس،

. 1ك تبلؿ مقدمة الريف المرتفعات المشرفة على كاد كرغة أمن الجنوب ك  بني سدات،ك  قبيلة بني جميلك  نكور
بعض الصعوبات الناتجة عن اختبلؼ  النطرح د مساحة مجاؿ المنطقة المدركسة فقد ما بخصوص تحديأ

"المغرب المجهوؿ" في الفترة التي تسبق " كفريقيا"إ يباستثناء مؤلف ،ك عن قلة المصادر، أكحدات المقاييس
لى كحدات جغرافيي العصر الوسيط من العرب أشاركا إف رحالة ك لى أإ، نشير كقبل معرفة ذلك القرف العشرين.

إف طوؿ غمارة مسيرة ستة ب كتاب االستبصار: "قد ذكر صاح، فتها في الواقعمعادال قياسية ال ندرم بالضبط
 ، كالتأمل في تقدير المقياس الطولي3ياـ اكتفى اإلدريسي بالقوؿ إف طولها ثبلثة أك  ،2ياـ ..." عرضها ثبلثة أك  أياـ

كخمس مراحل  يد ...ز جعل "طوؿ جباؿ غمارة خمس مراحل أك أ العرضي المقدـ من طرؼ ابن خلدكف، حينك 
جبالها الشاىقة المتصلة بعضها ك  خرل في العرض" يسمح لنا بتصور مساحة غمارة الداخلية المتميزة بسكانهاأ

، لما نعرفو من دماج باقي التجمعات الجبلية الداخلية الموجودة ضمنيا، فكاف من الصواب بناء على ذلك إببعض
السفلي. ك  االخماس بقسميها العلومني بذلك تجمعات نعك قدمية استقرارىا من خبلؿ المصادر التاريخية، أ

نو بالرغم من ىذه إال أ ؛سنادىا لغير غمارةالتواريخ إ ىذه المساحة ىي نفسها التي لم تتجاكز كالواقع أف
أك بعدىا،  ما عرفو ذلك المجاؿ من استمرارية في التراجع سواء قبل تاريخ فترة الدراسة، فضبل عالمبلحظات

ذكر شارة كردت عن مارموؿ الذم إ إلى كذلك استنادارة عن مساحة المنطقة على كجو التقريب، عطاء فكيمكن إ
إلى غاية تلك الجباؿ التي  كيمتد جنوبا ... ذا الجزء مسافتو خمسوف ميبل طوالى ...قليم الريف "في كصفو إل

ف مساحة فإ 5ـ1340الي ذا كاف الميل يساكم حو إك  .4..." عرضا كثبلثين ميبلر كرغة بخمسة تشرؼ على نه
 .2كلم  3142,3المنطقة تساكم تقريبا 

                                         
 األبعاد ا١تساحية لغمارة. خريطة أنظر - 1
 .190 مصدر سابق، ص. االستبصار...،٣تهوؿ،  - 2
 .108 مصدر سابق، ص.، من كتاب نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ، المغرب كأرض السوداف كمصر كاألندلساإلدريسي،  - 3
 .135 وؿ، مصدر سابق، ص.مارم - 4
 . 22 الوزاف، مصدر سابق، ص. - 5
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سباف، حيث من طرؼ اإلمدققة لقبيلة غمارة  كأبعاد جد، سيتم كضع خرائط لكن مع بداية القرف العشرين 
عطاه م أعن التقدير الذ ابعيد، بمعنى اف ىذا الرقم ليس 1كلم مربع  3878,6ساحة القبيلة في استطاعوا تحديد م

 .بعد من ذلك ليحددكا عدد الهكتارات في كل قبيلة غمارة )انظر الخريطة(بل ذىبوا أ ،مارموؿ

كالموجودة ، كبر القبائل الغمارية مساحةأف قبيلة بني خالد تعتبر إحدل أ ةطىذه الخري كالمبلحظ في
ها مع قبيلة دكرا مهما في حماية الحدكد الجنوبية لقبيلة غمارة خصوصا في صراع كالتي لعبتالجنوب،  بأقصى

السكاف ف االخماس ىي الوحيدة التي تتجاكز غمارة من حيث عدد ، فإليةكل القبائل الجب  كمن بينخماس، اال
خرل بهذا أية قبيلة أ كال تضاىيها، كلى من حيث شساعة ترابهارتبة األخيرة تحتل الم، لكن ىذه األكالمقاتلين
 .2الخصوص

 3بعاد المساحية لقبائل غمارةاأل

 

                                         
1

 - Archivo Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, A/7–A/11 Instituto Cervantes Tanger, CAJA N 2, 

Carpeta A/10.  
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3
 -  Archivo Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, Carpeta A/10. 

سبانية ُب مشاؿ ا١تغرب، ككاف يعمل مية اإلاحمل(، كاف مفتش العقارات ُب 1978توُب ُب طنجة سنة ك  1912ركيج )كلد ٔتدريد سنة  بَتيدا كارلوس
اليت انضمت إىل قوات التدخل ا١تدنية ُب إدارة شؤكف مشاؿ ا١تغرب، حيث بقي حىت عاـ  1934ُب دائرة الًتٚتة الشفوية ُب ا١تغرب حىت عاـ 

كاليتو، خبلؿ فًتة  .حيث بقي حىت كفاتو اإلسبانية،عاد إىل طنجة مديرا ١تكتب السياحة  1966. كبعد فًتة ُب مدريد، كبالضبط عاـ 1956
 ،2012 عاـ كُبكجلها متعلق بقبائل غمارة، . شعبية من الًتاث الشفومالا١تواد ا٠ترائطية كالدراسات األنثركبولوجية كٚتع األعماؿ األدبية  كضع
 يتكوف لو شخصي ملف على العمل ىذا ك٭تتوم ا١تذكورة، للمكتبة بَتيدا عملب لتربعل طنجة ُب بانتسثر  معهد غويتيسولو خواف ٔتكتبة كرثتو اتصل
 .األطركحة ىذه ٧تازإل ا٠ترائطي جانبها ُب خصوصا ،الوثائق ىذه ااعتمدن كقد ،1956ك 1927 بُت ما ا١تؤرخة الوثائق من كثيقة 230 من
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 ّالتضاصٓػ: ئ٘الب–2

 كتتميز بحداثةلبي، لنظاـ األلى اكىي سلسلة متوسطية تنتمي بدكرىا إلى جباؿ الريف، تنتمي غمارة إ
 مختلف الدراسات الجيولوجية التعرية، كتشيرلى التواءات عنيفة نشطت فيها ، تعرضت إالتكوين )الزمن الثالث(

 تعتبر جباؿ الريف من المناطقبعدـ االستقرار، لذا  تتميزكالتي لى التحوالت السريعة للتكوينات الجيولوجية، إ
على  جيومرفولوجيةكعموما تمتد في ببلد غمارة ثبلث كحدات  بالنسبة للجيولوجي. ،صعبة من حيث الدراسةال

 كىي:مستول البنية 

كتتخذ شكل شريط يمتد على طوؿ ( Paléozoïque)كؿ ، تعود إلى الزمن األسهوؿ ساحلية في الشماؿ -
 ساحل.ال

 من الحث كالشست كالصلصاؿ  كالجنوب كتتكوفجباؿ متوسطة تمتد في الشماؿ كالوسط  -
 كجبل القرعكبر مساحة كتتخللو مرتفعات تازاكت ر الكلسي كيمتد في الجنوب كيغطي أالظه -

بشدة التقطع، كاتساع نطاؽ التكوينات الطفلية ػ الشستية الهشة،  التضاريس)االشهب(. كعموما تتميز 
انجراؼ  ال كازدادت نسبة، إذ كلما زاد االنحدار إاالنحدارات مفاجئة، كاالنكسارات حادةحيث 

 رض.األ

 1االنحدارات في جباؿ الريف
 %األراضي نسبة  %نسبة اال٨تدار 

-  5 7 
5–12 9 
12–25 17 
25–30 18 
35–50 21 
50 + 28 

على توسيع  كعدـ القدرةعملية التعرية  ف درجة االنحدارات تعرقل النشاط الفبلحي )تسريعالمبلحظ أ
كدية عميقة على شكل ألف ا، كما أالمجاؿ الفبلحي( كيقل االنحدار كلما اتجهنا نحو البحر )الشماؿ( كالشرؽ

ـ في جبل الكواكب 2070 كتصل إلى ـ1200كـ 950ات فهي متوسطة تتراكح ما بين ما االرتفاع، أخوانق ضيقة
تكوف ىذه  كيرجح أف. (في ملحق الوثائق 2رقم  ةانظر الوثيقك االشهب )أ لقرعجبل ا ـ في2154ك" تيزيراف " 

                                         
1

 - Sekkat (A), L’homme Entre L’érosion des Sols et le Développement, Revue FLSH ,TETOUAN, N° 4, 

1990, p. 103. 
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، كطغياف الجباؿلذا فتقطع التضاريس  ندلس التي تشبهها من حيث الشكل.ألالسلسلة امتدادا لسلسلة جباؿ ا
 .كاالقتصاديةىم العوامل المؤثرة في تنظيم الحياة االجتماعية يعتبر من أ

 1المناطق في غمارةنواع التضاريس ببعض أ

 اٞتماعة
 السهوؿ ا٢تضاب اٞتباؿ
 %النسبة  ا١تساحة با٢تكتار  % النسبة ا١تساحة با٢تكتار %النسبة  ا١تساحة با٢تكتار

 1 300 17 3100 81 14700 تاسيفت

 1 180 16 3420 82,2 16700 تا١تبوط

 1 480 16,5 6520 81,2 31400 اجملموع

في  1كز ما السهوؿ فبل تتجا، أفي المائة 80 كالتي تتجاكزتضاريس الجبلية الجدكؿ طغياف ال فيالمبلحظ 
يقوؿ: "ىا  ، حيثلفويؤكده مولييراس في مؤ  كىو ما. المائة من مجموع المساحة، مما يحد من المساحة الزراعية

ف جبل فإ ،المثاؿ كعلى سبيلبجبالة،  على القمم المطلة على الساحل، المتوفرة على أقد كصلنا إلى غمارة
حرين على مسافة قريبة من المب كبإمكاف األكربيين، ل الجباؿ الكتامية بالجنوبتيزراف ال تضاىيو في العلو سو 

 .2"ف يشاىدكا قمتوالساحل أ

  ّالؾبه٘ اهلٔزصّغضافٔ٘:املياخ –3

الؼ آمحسوسا منذ بداية الزمن الجليدم إلى غاية فريقيا على العمـو لم يعرؼ تغيرا إف مناخ شماؿ إ 
خ مغرب القرف لى ذلك التشابو الكبير بين منا " في دراستو إ"لويس ماسينوف كقد أشار، 3السنين قبل المسيح

 مصادر الفترة إعطاء كنظرا لتجاىلىذه المبلحظات،  كبناء على .4القرف العشرين كمناخ أكائلالسادس عشر 
نو ، فإ5الجفاؼ، اللهم بعض اإلشارات عن تككميات التساقطا، ك انخفاض درجة الحرارةعن ارتفاع أ إحصائيات

 كنشير فيلحداثتها.  ،ػ حوؿ تلك المقاييس التي سنذكرىاعن مناخ المنطقة ػ مع تحفظ كبير يمكن إعطاء صورة
 .القارم في الداخل كالمناخ نصفالمناخ الساحلي،  المناخ:ف منطقة جباؿ الريف تعرؼ نوعين من إلى أبداية ال

درجة، بينما يسود المناخ  25ك درجة 15ة في المنطقة الساحلية في المتوسط يكوف ما بين فارتفاع درجة الحرار 
 25ما بين إلى فيبلحظ ازدياد درجة الحرارة التي تصل في المتوسط  ،نصف القارم في الداخل من جباؿ الريف

                                         
 .1995منوغرافية شفشاكف  مصدر اٞتدكؿ، - 1
 . 249 مصدر سابق، ص. المغرب المجهوؿ...،أكجست موليَتاس،  - 2

3
 - Ahmed EL Gharbaoui, La Terre et L’homme dans la Péninsule Tingitane, Rabat 1981, p.100. 

4
 - Louis Massignon, Le Maroc dans la Premières Années du XVI siècle, Alger, 1906, p. 77. 

5
 - El Gharbaoui (A), La Terre et L’homme…, op. cit, pp. 75–79. 
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.ك 1درجة  27,6 ىالذم يصل إل مدينة شفشاكفمتوسط درجة حرارة نذكر على سبيل المثاؿ ك  ،درجة 35ك درجة
ذلك ك  ف فصل الشتاء في المنطقة يتميز باعتدالو، فإذا كانت ىذه المقاييس تنم عن ارتفاع درجة الحرارة صيفاإ

فتنخفض  ،درجة، بينما في الداخل 7حوالي إلى درجة الحرارة تصل للمؤثرات المتوسطية، فعلى طوؿ الساحل 
 .2درجة -5في باب برد الى ك  درجة 5 إلى ذ تصل في شفشاكف، إكثر من ذلكإلى أ

ف نطاؽ المناخ الساحلي يتميز بخاصية ، أجل التوضيحألمثلة ما سقناه من األبناء على  كيمكن القوؿ
إلى داخل المنطقة يتعرض المناخ ، بينما كالمحيطيالمتوسطي  :التيارين البحريين ، نظرا لتأثيركاالعتداؿالرطوبة 

ما التساقطات في ، أ، مما يؤثر على عدـ انتظاـ التساقطات3بي الرطبكالغر ناخ الشرقي الجاؼ ثيرات المتأ
، ففي غالب ف ىذه الحالة ليست دائمة، إال أ4ملم 2000تصل في باب برد مثبل الى  ،كغزيرةكثيرة فغمارة 

)انظر  الداخل إلىكلما اتجهنا   ،مطار تكثركميات األ  كيبلحظ أف .5الجفاؼالمنطقة لظاىرة تتعرض حياف األ
في  تصل ، بينماملم 700كملم  500ما بين إلى فتصل في الساحل الغمارم  ،في ملحق الوثائق( 4لوثيقة رقم ا

مطار الغزيرة تتساقط كيبلحظ أف ىذه الكميات من األ في باب برد. ملم 1977كملم  1500ما بين إلى الداخل 
ا ينتج عنو في غالب األحياف ، ممال تتعدل بضع ساعات محدكدة، في فترة ةغزير زخات مطرية على شكل 

ف عوامل المناخ الهيدركغرافية فإالشبكة  كأما بخصوص .6س على النشاط الفبلحيانجراؼ في التربة، ينعك
، كل ذلك 7( ككجود بنية صخور كلسيةصلصاليةك لى جانب ىشاشة البنية )صخور شيستية إ )غزارة التساقطات(

كىي تضعف دائمة، الك غير ها الدائمة الجرياف أسواء من ،مارةنهار بمنطقة غيساىم في تكوين مجموعة من اال
قد تشكل نها في فصل الشتاء، إلى درجة أ كسريعة الجريافينما تكوف غزيرة مارس، بشهر شهر التي تلي في األ

لى ، باإلضافة إطبيعة الصخورك  كترتبط الشبكة المائية بنظاـ التساقطات .8كعلى سكانهاراضي خطورة على األ
، ثم اكرينكانهر ك  ركافدهك  ذ يتواجد نهر كبير كواد الكإ تخضع لنظاـ تراتبي،ا المياه، كما أنها سافة التي تقطعهالم

 50قل من ة، حيث االحتياطات عموما ضعيفة )أنهار موسمية، كما تظهر الفرشة الباطنية على شكل عيوف متفرقأ
ا لسقي الدكائر ي، حيث الجرياف كارستي، كتوفر مياىلتر في الثانية( باستثناء المنابع المهمة بالظهر الكلس

ثر نظاـ الجرياف باالنحدارات القوية كالتركز الزمني للتساقطات، مما يجعل تأيك  ،9قداـ السفوح التقليدية عند أ
رغم كفرة التساقطات، فالريف عموما يعتبر من ك  في الثانية، تلترا 8لى إ 1الحجم السنوم للصبيب يتغير من 

                                         
1

 - Ibid., pp. 78–79. 
2

 - Ibid., p. 79. 
3

 - Ahmed Taouil, L’Erosion dans le Haut Rhiss, Toulouse, 1984, p. 12.  
4

 -  Pierre Lespinasse, Géologie des Zones Externes et Flysch Entre Chaouen et Zoumi, Paris, 1975, pp. 2 - 3.  
5

 - Rosenberger (B) & Triki (A), "Famines et Épidémies au Maroc, aux 16–17 Siècle" Hiesperis. 1973, 

pp.128–152. 
6

 - Hildebert Isnard, Le Maghreb, Presses Universitaires de France, Paris, 1966, p. 206. 
7

 - Taouil (A), L’Erosion dans le Haut Rhiss …, op. cit., p. 12. 
8

 - EL Gharbaoui (A), La Terre et L’homme…, op. cit, pp. 49–50. 
9

 - Ibid., p.51. 
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كدية الموجودة في ببلد غمارة نهر كاد الك الذم ينبع من الكتلة األ كمن أىم  .ق الفقيرة بالمياه الجوفيةالمناط
المصب إال بواسطة  كلم مربع، كال يمكن قطعو عند 1000مساحتو  كيشكل حوضاالكلسية بجباؿ االخماس 

خر سول نهرىم، فقد سموه أم نهر آ ئل لم يكونوا رحالين كال يعرفوفكااألف السكاف نظرا ألك سباحة، ك مركب أ
مازيغ المهزكمين الذين على لساف األ كأصبحت الكلمتافكفيما بعد سماه العرب كاد الك م النصر بامتياز، أ "الك"

ك النهر أخيرة تحمل داللة كلمة كاحدة كىي كاد الك، كىكذا أصبحت اللفظة األ  لم يتعلموا بعد لغة المنتصرين
 .1الغدير

تجاكز( يقوؿ مولييراس " كقد حدد ي )ال( OUR INGA)مازيغية ( عن الكلمة األالواد الفريدا )كرنغكاد أ -
س البلد برأ كالمدعو فيـر الصيادين الموجود بخرائطنا األكربية نطوناف في دليلو منطقة كوبكبل بشأ

"أ كيصب كادالجبهة   .2كرنغا في ىذا الشـر
المثبت ( PEUPLIER) كيصب في شـر الحور ،غيةمازيالتسمية أ العظمي(ل الهيك )كادكاد تاغسا  -

 .3(TOENIA LONGA) كبطليموسبخرائطنا )حسب مولييراس(، ىناؾ حيث حدد الدليل 
 متار( لم يذكره القدماء حسب مولييراس.طير، )أك أكاد ام -
اد مكانية الخلط بين كاد تاغسا كك في إ سمولييرايشك مازيغية، ك تغيزاس )كاد المبلمسة( التسمية أ كاد -

 تغيزاس.
 .مازيغية( التسمية أكاد تارغا )كاد الحريق -

)انظر بيض المتوسط جلها تصب في البحر األ ،ككاد الحدبوحيا  كيانوس كاد أكدية تالمبوطباإلضافة إلى 
اكلوف مجاال الستقرار السكاف الذين يز –كالزالت–كانت المتعددة كىذه األكدية، (في ملحق الوثائق 5الوثيقة رقم 

ب الشيء الذم جل ،ف قبائل غمارة غنية بالموارد المائيةبأعموما يمكننا القوؿ ك  اطا فبلحيا متنوعا.فيها نش
ما يؤكد ىذا نشطة فبلحية مستقلة عن باقي المناطق المغربية، ك بأزمنة قديمة، كأىلها لقياـ الساكنة إليها منذ أ
غلبها من نبع أي كاألنهار التيليئة بالجداكؿ ( م"كىذه المنطقة )غمارةو مولييراس في مؤلفو ليالطرح ما ذىب إ

للشبلالت عبر المركج الفضية  كتنتشر المياهث تراه جاريا تحت رجليك، يالجباؿ، كيوجد الماء في كل مكاف بح
 .4زىار"المليئة باأل

  

                                         
 .272-271سابق، ص ص.  مصدر المغرب المجهوؿ...،أكجست موليَتاس،  - 1
 .272 - 271موليَتاس، مصدر سابق، ص  - 2
 .ا١تصدر نفسو - 3
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  ّالػطاٛ اليباتٕ:الرتب٘ –4

ىي التي من نوع التربة  الجيدةكالتربة ك للتشجير، حرث أما لليستغل سكاف منطقة غمارة التربة إ     
حجار " فمكونة من أما التربة غير الجيدة "الحرشة، أكالخفيفة كالرمل األحمرالدىس" السوداء "

 : لىفإنو يمكن تصنيفها إ ،نواع التربةىذه المصطلحات بشأف أ كرغم تعدد .1صغيرة كمن الطين

 2في غمارة تربةنماذج من األ

 التسمية احمللية صهاخصائ مكوناهتا تاسيفت تا١تبوط
 ادكقا اٟتمراء ٕتف بسرعة الطُت –السيلس (%80)طينية  (% 80)طينية 

 ادكقا البيضا ال ٕتف بسرعة كلس-السيلس  (%18)كلسية  (%20كلسية )
 الفريش - طُت-رمل  (% 2)الدىس  -

 كفي سفوحكدية ألكاسعا في ا كتشغل مجاال، من الشيست كتكونت أصبلالتربة الطينية قديمة التكوين، 
 .3ماكو" بنواحي شفشاكفكجبل "وكا" الجباؿ كجبل "تيس

تربة التربة الصلصالية الرملية عند سفوح جباؿ غمارة العالية، كتكونت نتيجة عوامل التعرية المائية، كىي 
 .4الفبلحي كصالحة لبلستغبلؿحماض عضوية تحتوم على نسبة من األ

نطاؽ الكتلة الكلسية   وف من مواد كلسية كىي صفراء اللوف، تكثر فيالتي تتك( Marnes) ةبرناالتربة الم
 .5الضيقة كفي أحواضهاكما ىو الشأف في طيات جباؿ غمارة 

لى الزمن الجيولوجي الرابع، كتتميز بغناىا بالمواد تعود إتربة ذات غطاء من الطمي كىي قديمة التكوين 
ؿ كالسهوؿ الساحلية  كدية كسفوح الجباكاسعا في األ مجاالكتشمل العضوية، كتعرؼ بالتربة السوداء )الدىس( 

 .6كسهل كاد الك

" كما ىو مناطق ذات النوع "الطمي كالشيستية فيالتربة الحمراء التي تسود في نطاؽ الصخور الكاربونية 
يجة باالنجراؼ نت كمازالت مهددةنما كانت ، إالتربة في المنطقة بصفة عامةك  .1ف في تالمبوط كتاسيفتالشأ

                                         
1
  - EL Gharbaoui (A), La Terre et L’homme …, op. cit., p 85. 

2
 - Ibid.,p. 85. 

3
 - Ibid., p. 86. 

4
 - Ibid., pp. 87-88. 

5
 - Ibid., p. 90. 

6
 - EL Gharbaoui (A), La Terre et L’homme …, op. cit., p. 92. 
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ثير على الغطاء كاف لو تأمما   كشدة الحرارةمطار عدـ استقرار المناخ بين غزارة األعوامل التعرية الناتجة عن 
 النباتي.

، أـ كمميزات مناخهادركسة سواء من حيث تضاريسها ىم المعطيات الطبيعية للمنطقة الملقد أشرنا إلى أ 
  نباتاتها؟بق عل فهل نجد نفس ىذا التنوع ينط .تنوع تربتهامن حيث 

تجمع على اخضرار  ،حتى المعاصر كالحديث أكف مؤلفات الرحالة الجغرافيين سواء في العصر الوسيط إ 
 .ذلك في عدة مناسباتلى إ كالوزاف كمولييراس أشاركابكرم ال. فمنطقة غمارة

نو حصيلة تراكم ، ألفيالجغرا ما الغطاء النباتي، فنقصد بو المجموعات النباتية الكبرل التي تطبع المشهدأ
، كىذا الغطاء ىو نتيجة 2لى نفس الشكل البيولوجي المهيمن، لكنها تنتمي في مغلبها إفصائل نباتية متنوعة
التساقطات ك توجيو السفوح، ك تطور التربة، ك الجيومورفولوجيا، ك  كالصخور،  ،طبيعيةمل المجموعة من العوا
 : جموعات نباتيةلتمييز بين ثبلث ميمكن اك  .كالظركؼ الحرارية

 (.Pin d’ alep) كصنوبر حلب( Thuya de Berberie) كتضم العرعار جافة:مجموعة شبو  -
 كالبلوط األخضر.الفليني  كتضم البلوط رطبة:مجموعة فوؽ  -
 كمع االنخفاض، (Sapin)كاألرز كالشوح ( Pin Maritime)تتكوف من الصنوبر البحرم  رطبة:مجموعة  -

كقد استطعنا العثور  (.1955سنة  Ruiz de la Torreسبانية استعملها كلمة إؿ )لى ماتوراتتحوؿ الغابة إ
سباني ، من خبلؿ األرشيف اإلصناؼ المجموعات النباتية في غمارةلبعض أعلى بعض الصور التي توثق 

 .الذم يغطي فترة بحثنا

 كتشكل الثركة، ؽكالشر الغابات تكوف كثيفة في السفوح الباردة الموجهة نحو الشماؿ  كالمبلحظ أف
الغابة مكانة أساسية في حياة الساكنة  كقد احتلت، كالهضابذ تكسو المرتفعات الجبلية ، إالغابوية مجاال كاسعا

يستعمل في بناء المنازؿ، كما تضم الغابة الغمارية فصائل  ككوف الخشبالغمارية، باعتبارىا مصدرا لتغذية القطيع 
، الطرك، فبليو  كنباتات قصيرةالخركب ...(  ،خضر، الدلمفلين األ، الالزيتوف البرموعة )نباتية متن  ... كالدـك

 الغابة.لى مستول إ كال تصل ـ،8ال يتجاكز علوىا  (Ligneuse)تشكيلة مخشوشبة  كتشكل ماتوراؿ

مولييراس ك ، 1كدية العليا لسويسرا قد شبو غابات المنطقة باأل 3(Charles de Faucoult)ك إذا كاف 
ىي مترامية السندياف، ك نطقة على غابات من أشجار األرز ك تشتمل ىذه الم" :صنافهاىش من تعدد أالذم اند

                                                                                                                                       
1

 - Ibid., p. 93. 
2

داب لدراسات العليا في الجغرافية في كلية األ، دبلوم اعداد الموارد الجبليت بمنطقت غمارة الغربيت )الريف الغربي(إ عبد السالم الميموني، - 

 .69–68 ، ص ص.1998والعلوم االنسانية بالرباط 
 ـ متنكرا ُب زم يهودم مغريب.1883رحالة فرنسي دكف رحلتو االستكشافية ١تنطقة شفشاكف كنواحيها ُب صيف عاـ  شارؿ دك فوكو، - 3
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 الدردارك  رالصنوبك  الفستقشجار البلوط ك في جهة الشماؿ أ، كما توجد الجنوبيةبشكل كبير فوؽ المنحدرات 
( beranguer)اؿ الكساف الثركة الوحيدة، حسب الجنر ك  ، حيث شكلت بعد المعادف2العرعر"ك  الخركبك 

االنفجار ك  سبافستغبلؿ المكثف من طرؼ اإلاال لكن، 3جيدة ك  رةاحتوائها على أخشاب نادك  بحكم كثافتها
 لى حد كبير في تدىور التشكيبلت النباتية .، ساىما إالديموغرافي في بداية القرف العشرين

االقتصادم رجة التطور التقني ك رتبط عكسا بدم شكل من النظم الفبلحية، ييعي في أف ثقل الوسط الطبإ
طار الظركؼ التي توفرىا باإلعداد الذم أقامتو في إ كالفبلحية تتميزت الزراعية المجتمعا كإذا كانت، 4للمجتمع

للعناصر الطبيعية، بل ىي حصيلة الفعل البشرم.  كليست نتيجةف الحتمية ليست سول مظهر ، فإ5الطبيعة
ليات كمضامين األساسي آلنها المحدد ، فإ6كالطبيعة ىي عبلقات مباشرة نسافعتبار أف العبلقات بين اإلكبا

 .7فراد كالجماعاتتقـو بو العبلقات بين األ كثر مما، أالتطور

بيض ركريا للتواصل بين ضفتي البحر األف مجاؿ الدراسة مثل بموارده كموقعو جسرا ضنستخلص إذف أ
، كحصانة مامي للمواجهةلموقع ببلد غمارة في الخط األ افكقد كمما ساىم في خلق حركية تاريخية،  ،المتوسط

كالبيئة ثير الموقع يظهر تأ، ك حداث التاريخية التي كاف للساكنة الغمارية حظ بارز فيهاجبالو دكر في توجيو األ
ف أ كال شكعبلقة القبائل بالدكلة، تقمص الجهاد ك  كفي حتمية كالفكرم السائدجليا في النمط الثقافي  الجبلية

 البيئة الجبلية تركت بصماتها على الظاىرة موضوع البحث.

، ما عرفو مصطلح غمارة من تطورات في داللتو عبر العصور التاريخية السابقة لفترة بحثنام كعلى الرغم
في ذلك المجاؿ الجغرافي، فهل تفاعلت قبائل غمارة مع  كاالرتباط النسبيف اسم غمارة تميز باالستمرارية فإ

ثير في لمغربي طابعا خاصا على مستول التأمنح تاريخ الشماؿ ا يمكنكىل  ؟كالتأثيرإطار جدلية التأثر ي البيئة ف
 ذلك ما سنعمل على تناكلو بالدراسة في كالثقافي كتصدر األحداث؟ي الهياكل القبلية على المستول السبلل

 ـ.20كؿ من القرف ى غاية النصف األنطقة غمارة إلىمية التاريخية لماأل الفصل الموالي الذم سنتناكؿ فيو

  

                                                                                                                                       
1

 - Zaim (F), Le Maroc et Son Domaine Méditerrannéen, Aux Origines de la Marginalisation du Maroc 

Mediterrannéen, Thése Doct, U H 2 Casablanca, p. 285.  
 .249 مصدر سابق، ص. المغرب المجهوؿ...،أكجست موليَتاس،  - 2

3
 - Fidel (C), Au Maroc Espagnol et sur les Confins Franco-Marocaines, Paris, 1920, p. 20. 

4
 - Bencherifa (A),Une Région du sous en Cours de Transformation, Thése des U M V, Rabat, 1980, p. 17. 

5
 - Mendras (H), Sociétés Paysannes, Armand Colin, Paris, 1976, p. 170.  

6
 - El Hamraoui (A), La Société et L’espace dans le Rif, Thése Doct, Toulouse 1984, p. 24. 

، 1988ق كٗتطيط البيث العلمي كالتقٍت، ا١تركز الوطٍت لتنسي ،موذجكن  بلية شماؿ غرب المغرب: أنجرة، تطور الهياكل القا٢تراس ا١تختار - 7
 .80ص. 
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 : األٍنٔ٘ التاصخئ٘ للنيطك٘الفصل الجاىٕ

 ىل ميتصف الكضٌ التاعع عؾضذ املػضب إّل: دلنل عً غناصٗ يف تاصٓاملبشح األ

 قباٜل غناصٗ ّىظع٘ االعتكالل–1

بها، فهذا كاف في تأسيس كياف سياسي مستقل  ترغبال نعني بنزعة االستقبلؿ أف الجباؿ الغمارية كانت 
ف تبقى بعيدة عن تأثيرات السلطة الحاكمة بنواحيها، أك أنها كانت . كلكننا نعني أنها كانت تريد أبعيدا كل البعد

طبيعة ساكنة المناطق الوعرة التي كانت تتحاشى   كبالطبع فهذهتلتف حوؿ القواد الثائرين الملتجئين إلى الجباؿ، 
 االقتصادية.ذلك مبرراتها  كلها فيالمخزنية، كل ما أمكن خضوعها لمطالب القوات 

بسبب كعورة  ،فقد تميز مجاؿ الشماؿ الغربي سياسيا بصعوبة فرض سيادة الدكلة ،كنتيجة لتلك النزعة
كلهم بوعورة : "كما يتبين من قوؿ ابن خلدكف  ،كاعتزازىم بأنفسهم ككثرة سكانها كحصانتها الطبيعيةجبالها 

يحتفظ تاريخ ك  .1إلى ىذا العهد" كمستأمني الخوارجعياص الملك، ألحقت بهم من  نكمنعة كجوار لمجبالهم عز 
، باستثناء غمارة السياسي بأمثلة عديدة عن ثورات القبائل الغمارية على الدكؿ التي تعاقبت على حكم المغرب

 المنطقة. كالركحي فيدارسة الذين نجحوا في بسط نفوذىم السياسي األ

ين بعد مجهودات حربية كبيرة ف تغلب عليها يوسف بن تاشفلة المرابطية إلى أمنعت غمارة عن الدك ت
كابن منها ثورة مرزدغ  ،نها سرعاف ما خرجت على سلطة المرابطين، كقامت بثورات متوالية، غير أـ1068ق/460
ابطين نها ساندت الموحدين في القضاء على المر غمارة أ كالمعركؼ عن، بحارم زمن يوسف بن تاشفين الزند

ككانت قبائل غمارة في طليعة مجازات الجيش الموحدم  .في سبتة كبسط نفوذىمفي جبالها،  كتوطيد حكمهم
. كمع ذلك شهد عهد ندلس، كألجل ذلك نالت حظوة لدل ملوؾ الدكلة الموحديةالمتكررة برسم الجهاد في األ

بي الطواجن ورة المتنبئ محمد بن أندت غمارة ثـ، كما سا1167بي يوسف يعقوب ثورة سبع بن منغفاد سنة أ
 كاخر الدكلة الموحدية.في أ ـ1228ق/625الكتامي سنة 

أف لى إ 2التي خضعت للعزفيين كمعها سبتةطاعة المرينيين،  غمارة الدخوؿ تحت رفضت كبعد الموحدين
، فتمكن كرؤسائهابسبب الحركب بين القبائل  ،كضعف ـ1329/ق729تفكك الحلف الغمارم في حدكد 

، بشهادة ابن لمرينيوف من بسط سلطتهم على غمارة كسبتة. لكن غمارة لم يستقم حالها في ظل السلطة المرينيةا
استقبلؿ الدكلة،  كجباياتهم عنديؤتوف طاعتهم  ،كالكثرةحوالهم من االعتزاز كىم اآلف على أحسن أ" خلدكف:

                                         
 .460مصدر سابق، ص  ،6، ج ...العبرابن خلدكف،  - 1
 .459ابن خلدكف، مصدر سابق، ص  - 2
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يهم من الحضرة حتى يستقيموا على ل، فيجهز البعوث إك شغل بخارجائها بفشل أتيعند ا كيمرضوف فيها
كبعد المرينيين لقيت السلطة الوطاسية صعوبة في بسط نفوذىا على جباؿ غمارة. كيتجلى ذلك في  .1الطاعة"

مرىا على السلطة السعدية، كة فاس كما ذكر الوزاف. كاستعصى أممل ناع بعض الجباؿ عن دفع الضرائب إلىامت
لى طاعة السلطاف، كظلت نزعة االستقبلؿ شرفاء كالفقهاء في ندب القبيلة إلمما فرض عليها االستعانة بسلطة ا

 كج قوة الدكلة السعدية زمن احمد المنصور.طة المركزية تراكد الغماريين في أعن السل

بو الصخور الخمسي في غمارة تحت ظل الدكلة العلوية، كأشهرىا ثورة العربي أ كتوالت الثورات في جباؿ
ـ، كثورة محمد بن عبد السبلـ الخمسي المعركؼ بزيطاف سنة 1757/ق1170 نةكجبالة ساالخماس 

من القبائل الجبلية. كما لقي السلطاف موالم سليماف صعوبة في  كما كاالىاـ في نفس القبيلة 1794ق/1208
 . ثم ظهر بعد كفاة موالم سليماف، كجمع حولو2كأسكنو تطواففاستمالو في االخماس بالماؿ التخلص منو، 

. كاستمرت فتنتو رغم كبر سنو ـ1826ق/1241القبائل الجبلية كتمرد على السلطاف عبد الرحماف بن ىشاـ سنة 
 .3لى السلطاف في نفس السنةالقائد محمد اشعاش كبعثو مكببل إ ف قبض عليوإلى أ

ة حكم مرىا على المخزف خبلؿ فتر لغربية متمنعة بجبالها، كاستعصى أطراؼ الشمالية اكظلت قبائل األ
ديب ـ، لتأ1889ق/1307ف عاـ لى قيادة حركة في صي، مما دفعو إـ1894-ـ1873السلطاف موالم الحسن 

ارة، حيث تشير رسالة من الحسن األكؿ بني عركس كبعض قبائل غمك  االخماسك  القبائل المتمردة كبني مستارة
رضى خديمنا األ: "تو الشهيرة، إذ يقوؿلى القائد عبد القادر بن مرزكؽ يحثو فيها على النفير العاـ قبيل حركإ

كا تتهيأ أف كسبلـ عليو كرحمة اهلل كبعد فنأمركم كفقكم اهلل ،يالتك اغمارةائد عبد القادر ابن مرزكؽ كجميع إالق
الحركة  تياف معركابنا السعيد بجميع رماتكم كذكم الحـز كالنجدة من إخوانكم بزيكم المعركؼ من اإل للحركة مع

كما ىو شاف   ،منافسة في االستعداداللضخامة ك لظهارا ، إعبلـ الفرح في ذلك المثوؿلطبوؿ كنشر أبالمزامير كا
ف قبائل غمارة أك كما سماىا المولى يتضح من ىذه الرسالة أ. 4..." كاألمجادائل العظاـ على مقتضى البطوف القب

  يلي:ما  باإليالةكؿ الحسن األ

 ديب بعض القبائل المارقة عن سلطة المخزف.انية لتأل غمارة في الحركات السلطمشاركة قبائ -

                                         
 .460- 459 سابق، ص ص.مصدر ابن خلدكف،  - 1
ٖتقيق كتعليق، جعفر الناصرم ك٤تمد الناصرم، دار الكتاب، طبعة  ،8، ج ألخبار دكؿ المغرب األقصى االستقصا اصرم،النبن خالد ٛتد أ - 2

 .96- 95 ، ص ص.1997الدار البيضاء 
ىجرية، مديرية الوثائق ا١تلكية، الرباط،  1241رسالة السلطاف موالم عبد الرٛتاف بن ىشاـ إىل القائد ٤تمد اشعاش، ُب منتصف ذم القعدة  - 3

 ٤تفظة بتاريخ الشهر ا٢تجرم.
أطلس قبائل غمارة دكرىا في الدفاع عن حوزة الوطن كفي المقاكمة المسلحة ضد الغزك ا١تأخوذة من  1الرسالة األصلية رقم  ظرأن - 4

 .190 ، ص.2008تطواف، سنة  الطبعة األكىل،" حملمد ابن عزكز حكيم اٞتزء الثاين أسرة أكالد ابن مرزكؽ نموذجا"العسكرم اإلسباني 
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كغيست ، كما ىو الشأف بالنسبة ألىاائل غمارة ببلد سيبة كما يحلو لؤلكربيوف أف ينعتو لم تكن قب -
 .كميشو بيليرمولييراس 

لها زم خاص بها في الحركات السلطانية كما  ، إلى درجة أنو كافكانت قبائل غمارة متميزة بالرماية -
 الرسالة.توضحو 

القوة كاف من الصعوبة بمكاف،  نموذجا( باستعماؿف فرض سيادة الدكلة على ىذه القبائل )غمارة كبما أ
ية، فقد لجا السعديوف كالعلويوف إلى االستعانة بسلطة الشرفاء أصحاب الكلمة النافذة في سباب طبيعية كبشر أل
أكثر  فرصة التوسعستتاح لنا ك  كترسيخ طاعة لسلطاف، كفرض احتراـ السلطة المخزنية قامة التوازف بين القبائلإ

 1المناسب. في ىذا الموضوع مكانو

 تكالٔز اجلَار يف غناصٗ–2

ماؿ الغربي المغربي منذ الفتح اإلسبلمي األكؿ، بدءا متأصلة في ربوع الش الجهاد سمةال يخفى علينا أف 
رؼ على ع الجغرافي المميز لرقعة المنطقة، المشلى الموقمن فتح األندلس إلى الفترة المعاصرة. كيعود ىذا إ

لمغرب كمنو إلى لى امجاؿ عبور ضركرم من أكربا إ جعل المنطقةما بيض المتوسط، الضفة األخرل من البحر األ
داء فريضة الجهاد عبر على سكانها أ المنطقة في خط المواجهة مع شبو الجزيرة اإليبيريةكقوع با. كقد حتم ك كر أ

 ضى على تاريخها صبغة خاصة.التاريخ، فأف

طور الجهاد الهجومي الذم تم في إطار  كينبغي التمييز في تناكؿ الحركة الجهادية في غمارة بين طورين،
ور الجهاد كج قوة دكلة المرابطين كالموحدين. كطلمسلمين في األندلس خبلؿ أسبلمي كنجدة االفتح اإل

مع احتبلؿ سبتة من طرؼ البرتغاؿ سنة  محتلة الذم بدأم كتحرير الثغور اليبر الدفاعي، لصد الغزك اإل
 ـ.1415ق/818

حيث لعب بربر غمارة كقائدىم يولياف الغمارم حاكم  ،سبلميةاريخ الجهاد منذ عهد الفتوحات اإليبدأ ت
ث كاف ـ، حي711ق/92بقيادة طارؽ بن زياد سنة  ،ندلسة دكرا رئيسيا في عبور الجيوش اإلسبلمية إلى األسبت
كاف ىؤالء على اتصاؿ  .2"بفغزاىا في اثني عشر الفا من البربر كخلق يسير من العر اريوف في طليعة جيشو "الغم

بن نصير بقبيلة  ندلس كيعرفوف طبيعتها كمكامن قوة كضعف القوط. كلعل جبل موسى المنسوب لموسىدائم باأل
سبلمي كانت ألندلس. كبعد الفتح اإلاف يراقب من ىذا المكاف شواطئ اف القائد العربي كدليل على أ أنجرة

ندلس برسم الجهاد. كشكلت قبائل غمارة ثاني قوة المغربية في جوازاتها المتكررة إلى األ غمارة معبرا للجيوش

                                         
 .181ص. ـ. س،  ،اٞتزء الثاين ،أطلس قبائل غمارةخوذة من، عزكز حكيم، مأ 2ية رقم أنظر الرسالة االصل - 1
 .96ص. ـ. س، اٞتزء االكؿ،  ،...االستقصااٛتد الناصرم،  - 2
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بائل التي استنفرىا المرينيوف ندلس. ككانت في طليعة القلموحدم بعد المصامدة في غزكات األفي الجيش ا
 كائل للجهاد.األ

ف مدينة مالقة كاف يتولى الدفاع عنها جند غمارة، عناف في كتابو "نهاية األندلس" أ اذ عبد اهللستكيثبت األ
بقيادة زعيمهم حامد الثغرم، كأبدل المسلموف في الدفاع عن ثغرىم لما حاصرىا النصارل كضيقوا عليها الخناؽ 

عليهم، كفتكوا بالنصارل في بضع ركع ضركب البسالة كالجلد، كحاكلوا غير ما مرة تحطيم الحصار المفركض أ
. كىناؾ فصل آخر من فصوؿ حركة الجهاد في 1..." مواقع محلية، حتى قطع عنهم سائر اإلمداد كاألقوات

 ، فلما ضعفت الدكلة المرينية، كسقطت سبتة2حلتها الجديدة استهدفت مقاكمة الوجود األجنبي بالثغور الشمالية
ماـ توغل زك البرتغالي. كمثلت درعا كاقيا أمامي ضد الغخط الدفاع األ في يد البرتغاليين تحولت غمارة إلى

لكة غرناطة، خبلؿ لى ممة احتياطية بالنسبة إلى قوة حربيطق الداخلية. كتحولت جباؿ غمارة إالبرتغاليين في المنا
ثرت في م كأالبيئة الجبلية ساىمت في صهر اإلنساف الغمار  كلعل سباف.فترة صراعها من أجل البقاء ضد اإل

كما جاء في كصف ابن الخطيب   ،لعبت دكرا في شجاعتو، كما كجعلتو قادرا على الصبر كالتحمل ،سلوكو
. تكرر ىذا الوصف غير ما مرة عند الحسن الوزاف في مطلع القرف 3"بلد السراكة كالشجاعة" (:776/1376)ت.
لهم القدرة على  ،ء، صبوركفشداجباؿ غمارة بصفة عامة، حيث ذكر أنهم رجاؿ أ بخصوص سكافـ 16

ف ىؤالء كانوا تخذكا من رجاؿ غمارة حرسا لهم، كأف ملوؾ غرناطة امارموؿ الى الوزاف، أكيضيف  4التحمل
راؼ عسكرم لرجاؿ غمارة في الحديث ىنا عن احت ال يجوز. أ5يقيموف في زقاؽ خاص بهم، عرؼ بزقاؽ غمارة

لكونها كفرت لهم  ،في انتشار نزعة التطوع للجهاد بين السكافف البيئة الجبلية ساىمت يظهر جليا أ ؟غرناطة
سلوب الكر كالفر في الحركب ضد ، كساعدت بالتالي على ممارسة أ6" على حد تعبير ابن خلدكفكالمنعة"العز 

  ف حياة سكاف غمارة اليومية، كانت، أكالجهاد(، في باب الدماء ق1055ت.زياتي )النصارل. كيتبين من نوازؿ ال

رؾ الذم حلل ىذه النوازؿ يتحدث ي، مما جعل ب7سبابو الرئيسية الجهادمن أرضة دكما لخطر الموت، ك مع
حد االنشغاالت اليومية األساسية لمؤكد أف الجهاد كاف أمن ا .1عن رسوخ ثقافة الموت في المجتمع الغمارم

                                         
 .202ص.  ـ،1958/ىجرية 1389، الطبعة الثالثة، مصر، ندلس كتاريخ العرب المتنصريننهاية األعبد اهلل عناف،  -1
 .14 .، ص2000، الرباط 14 ، العددسلسلة المعرفة للجميعبتة ا١تغربية صفيات من اٞتهاد الوطٍت"، حسن الفكيكي، "س - 2
 .، ص1977، نشر ا١تعهد اٞتامعي للبيث العلميشبانة،  ؿ، ٖتقيق كمااالختيار في ذكر المعاىد كالديار معيار ،لساف الدين ابن ا٠تطيب - 3

471. 
 .24 الوزاف، مصدر سابق، ص. - 4
 .228 ارموؿ كرٓتاؿ، مصدر سابق، اٞتزء الثاين، ص.م - 5
 .460 ابن خلدكف، مصدر سابق، ص. - 6
جستَت ُب ا١تا، اٞتزء الثاين، دراسة كٖتقيق غنية عطوم لنيل الجواىر المختارة مما كقفت عليو من النوازؿ بجباؿ غمارة، لعزيز الزياٌبعبد ا - 7

 .16 .ص ،2013التاريخ ّتامعة قسنطينة، سنة 
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برز ـ أ1578 تبر معركة كادم المخازفكتع. 2كالمرابطوفلو الفقهاء في النوازؿ كأطره الشرفاء  لدل الغمارم. نظر
محطة في تاريخ الحركة الجهادية بالمغرب عامة كجباؿ غمارة بصفة خاصة، بحكم المشاركة القوية للقبائل 

. كظل نظاـ المرابطة على الثغور الشمالية قائما كعقيدة الجهاد الريسونية بتازركتالجبلية بقيادة شيخ الزاكية 
ى بعد إلغاء ىذا النظاـ من طرؼ السلطاف موالم إسماعيل، حينما كلف الجيش راسخة في سكاف جبالة، حت

الريفي بمهمة تحرير الثغور المحتلة. كلم يقتصر جهاد الغماريين على الجانب العسكرم كالحربي فقط، بل شمل 
ن ذلك مثبل عن طريق تأليف الكتب كالرسائل كالمنظومات. م، أيضا دعوة الفقهاء الناس للجهاد كالتحريض عليو

ما ألفو الفقيو عبد اهلل الهبطي الذم اشتهر بمؤلفو )األلفية السنية في تنبيو العامة كالخاصة على ما أكقعوه في 
 قائبل:الملة اإلسبلمية( كالتي خصص فيها بابا عن فوائد الجهاد كألح على فضائلو 

 عليو تبنى أمور الدين ****معين إف الجهاد أكبر 

 .3بحسب اإلمكاف لئليماف **** يا إخوافقوموا إلى الجهاد 

قهاء في نفس الموضوع، كلم كما كردت في كتاب "مقنع المحتاج" البن عرضوف عدة مراسبلت لبعض الف
ف ىذه الفئة من أ ككال ش. 4مر عند ىذا الحد، بل شارؾ الفقهاء مشاركة فعلية فيما كانوا يحضوف عليويقف األ

 سامة المسؤكلية، السيما عند تقاعس الحكم المركزم في القياـ بواجبو.المجتمع الغمارم كانت على كعي بج

د ابن مرزكؽ كالبارزين بعد معركة كادم المخازف أمثاؿ أسرة أ سماء لمرابطين غماريينكيحتفظ التاريخ بأ
 قادر غمارة المجاىدة )عبد الرحمن بن مرزكؽ، الشيخ بن مرزكؽ، عبد ال كالنهي بقبائلمر التي كانت صاحبة األ

في حراسة الحدكد  ،بحكم موقعها المتقدـ ،. كتخصصت قبيلة بني زيات5مرزكؽ( كالمختار بنبن مرزكؽ 
 .ـ1860ف سنة سبادكر رغم الهزيمة في معركة تطواف أماـ اإلمن الهجمات الخارجية، كبقي ىذا ال

ار قبائل الجبل، كما ال كعملت على استنفإ ككلما شعرت الدكلة المغربية بتهديد خارجي من جهة البحر،
ـ كبعدىا. ككانت 1844قبيل معركة ايسلي  ،لى ىذه القبائلت السلطاف عبد الرحماف بن ىشاـ إتؤكد مراسبل

اسخة في الموركث كظلت التقاليد ر  .1860–1859القبائل الغمارية في طليعة الجيش المغربي في حرب تطواف 
يحث د خليفة السلطاف بالشماؿ موالم العباس بن عبد الرحمن ذ نجالفترة المعاصرة، إلى غاية الثقافي الجبلي إ

                                                                                                                                       
1

 -  Berque (J), L’interieur du Maghreb (XVe–XIXe Siécles), Gallimard, Paris, 1978, pp. 142–190. 
2

 - Mezzine (M), Jihad au Pays des Jbala (16
e
–17

e
.s) Effervessence et Régularisation, in Études sur le 

Maroc du Nord–Ouest, Paris, 1991, p. 63. 
، ٚتع كترتيب عبلـ غمارة" للدكتور عمر الجيدمعلى منطقة غمارة من خبلؿ كتاب "أ ضواءأيات عبد الواحد اٞتيدم، باألكرد ىذه أ -3

 .121، ص. 1999كتعليق، ْتث لنيل دبلـو الدراسات العليا، نسخة مرقونة بدار اٟتديث اٟتسنية بالرباط، 
 .31–30 .صـ. س، ، غرب من مشايخ القرف العاشردكحة الناشر لمحاسن من كاف بالم٤تمد ابن عسكر الشفشاكين،  -4
 .190–160 ، ص ص.2008، الطبعة األكىل، تطواف سنة ، اٞتزء الثاينسرة ابن مرزكؽ نموذجاأطلس قبائل غمارة، أ٤تمد ابن عزكز حكيم،  - 5
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كبعد  خديم موالنا العالي باهلل الشيخ بن مرزكؽ ..." العدك، حيث يقوؿ: كالثبات أماـزعماء غمارة على الجهاد 
 مهلوهبمكايد الحركب كأ كأنو اشتغلاهلل للمسلمين على عدك الدين  ذكرت من نصر كعلمنا مافقد بلغنا كتابك 

نحن  ما، أنو خداع، فإكال تغتركا بعدك اهلل حملة رجل كاحد كمكنهم اهلل منو كقاتلوه ... كحملوا عليوحتى اتهما 
 .1ىل تطواف لو الببلد ..."فبل حوؿ كال قوة إال باهلل أسلم أ

ر العشائ كفي الماضي القريب كرغم حالة الفوضى كاالضطرابات التي كانت تسود منطقة غمارة نتيجة تناحر
سباني، فكانت ىناؾ عشرات المعارؾ اإلحقاد كتوحدت الكلمة في مواجهة المستعمر كتقاتلها، فقد تناست األ

. ثم جاءت الحرب الريفية بقيادة محمد بن عبد الكريم 2ركاح كالعتادفيها المستعمر خسائر فادحة في األتكبد 
 1926سنة نو في كر بعض الركايات اإلسبانية أالمستعمر، كتذ الخطابي، فتوحدت القوتاف الغمارية كالريفية ضد 

لف من الرماة الغماريين مصحوبين بمائتين من خرج إلى كرغة نحو خمسمائة كألف مقاتل من الريفيين، كنحو أ
شهر ىذه عن مواقع كانوا قد احتلوىا. كمن أ، فاندحرت جيوش فرنسا في عدة معارؾ كتخلوا 3رجاؿ المدفعية

 .4بناء غمارةر" كقد استشهد فيها كثير من أبرابالمعارؾ، معركة "ال

لفترة خصوصا في ا ،حوزة الببلد كالدفاع عنمن ىنا يتضح الدكر التاريخي لقبائل غمارة في الجهاد 
 كسيستمر ىذا، كالخيانات كالثوراتالقرف التاسع عشر( التي تميزت بكثرة الحمايات الحالكة من تاريخ المغرب )

 .سبانية كما سنرل الحقافي فترة الحماية اإلالدكر 

 التكلبات التاصخئ٘ –3

  اإلعالو:غناصٗ ما قبل –1–3

 كتطواف منن بادس تشكل قبائل غمارة موقعا استراتيجيا على الساحل المتوسطي، كذلك كونها تقع بي
ىالي المنطقة على ة مالقا على الخصوص. كمن ثم كاف أسباني، مدينالساحل اإل خرلجهة أ كتقابل منجهة، 

عبلقات مستمرة بالمدف الساحلية المغربية بالشماؿ، خاصة بادس كتطواف كسبتة، ككذلك بمختلف الحضارات 
نطقة تسمح برسو السفن كالقوارب، ف كجود نقط ساحلية بالمة، حيث أالمتوسطية عبر مختلف الحقب التاريخي

                                         
أنظر ٤تمد ابن  (1860يناير  27) 1276رجب  4رسالة ٠تليفة السلطاف بالشماؿ األمَت موالم العباس بن عبد الرٛتن إىل الشيخ ابن مرزكؽ  - 1

 .175 ، مرجع سابق، ص.طلس قبائل غمارةأعزكز حكيم، 
جريدة صوت ، "1922مام  7ٛتد ا٠تراز شهيد معركة السبلمل لد اٛتيدك السكاف، سيدم ٤تمد بن أبطل جبالة ك ٤تمد ابن عزكز حكيم، " -2

 .34–31 ص. ، ص1982، تطواف، الشماؿ
 .245 .، ص1983، مؤسسة عبد ا٠تالق الطريس للثقافة كالفكر، الرباط، معارؾ الثورة الريفيةحكيم،  ٤تمد ابن عزكز -3
 كد لنا العديد من شيوخ القبائل الغمارية على ىذه الركاية كالكل ٬تمع العدد الكبَت من الغماريُت الذين استشهدكا ُب ىذه ا١تعركة اليتأ -4

 لفًتة.سلية ُب تلك ات فيها أحدث األاستخدم
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الحتبلؿ باقي القبائل كالتوغل داخل لى السيطرة عليها كجعلها بوابة أثارت أطماع القول األجنبية التي سعت إ
 الببلد.

 لى مصمودة، كقد احتلت شماؿ المغرب قبلكيجمع المؤرخوف على أف غمارة قبيلة أمازيغية تنتسب إ
كانوا دائمي   ، فقدف من الساحل المتوسطي. كبما أف المصامدة قريبو 1سبلـ، كفي عصر يصعب تحديدهاإل

...( ما جعلهم يشيدكف مدنا مزدىرة على الساحل، كترغة  ، القرطاجيةةالفينيقياالتصاؿ بالحضارات القديمة )
ف تاغسة كالجبهة إلى أ ـ،16ف فريقي كمارموؿ كاربخاؿ خبلؿ القر . كقد أشار كل من ليوف اإل2كتيجيساس كغيرىا

ي بالمنطقة كاف مازيغ، ما يعني أف العنصر األ3متينة اسوار ا األفارقة القدامى ككضعوا لهما أمدينتاف قديمتاف أسسهم
 متحضرا كيواكب التطورات التي تعيشها الحضارات المتوسطية.

التي ترجع للعصر ف كجود مجموعة من اآلثار بالمراكز الساحلية لقبائل غمارة، ك كيرل بعض الباحثين أ
سسوا د ألسنوات طويلة كربما لقركف. كق لى استيطانهم بهاالركماني، تؤكد أف المنطقة تعرضت لغزك ركماني أدل إ

، 4تاغسا أم Tagasaنقاض المدف الصغيرة، كتاغازا أنها قامت على أ كال شبها مجموعة من المستوطنات، 
م "تالودا" يطلق على المنطقة التي ، إال أف ىذا االسم، أ5كردىا كاربخاؿ نقبل عن باطليموس "تالودا"كالتي أ

  (Cubicula)كم الجبهة، )بسكادكريس( أ (Pescadar) أك( Cubicula)ك .6تفصل منطقة الكرت عن الريف
، كتقع على بعد  كلمة  م بادس في موضع جوين الصيادين،أ( Parietina)غرب  ميبل 24التينية تعني غرؼ النـو

. كلعلها كانت عبارة عن مساكن للركماف خبلؿ فترة احتبللهم لموريطانيا الطنجية 7كرينكاق مرسى أكىو يواف
مثبل القدامى المنطقة كحددكا موقعها في كتبهم الجغرافية، ف قد درس علماء الجغرافياك  فأطلقوا عليها ىذا االسم.

س الصيادين( الواقع بين تاغسة رأشجار الزيتوف البرم )نجد الجغرافي بطليموس يحدد إحداثيات رأس أ

                                         
، ا١تعهد اٞتامعي للبيث العلمي، 16، السنة 31العدد  مجلة البحث العلمي،، "صوؿ ا١تغاربة، القسم الرببرم غمارة كحلفائهاالتقي العلوم، "أ1 - 

 .27 .، ص1979الرباط 
 .11 .، ص1997، اٞتزء األكؿ، مطبعة امَتياؿ، الطبعة األكىل، الرباط، ثوار كأنبياء من غمارةعبد البارم الطيار،  -2
 .244 .صـ. س، ، إفريقيامارموؿ كارٓتاؿ،  -3
، الطبعة األكىل، الدار البيضاء، المغرب األقصى عند اإلغريق كالبلتين القرف السادس ؽ.ـ القرف السابع ب.ـا١تصطفى موالم رشيد،  -4

 .52 .، ص1993
 .244 .صـ. س، مارموؿ،  -5
، ٣تلة مغربية تارٮتية ثقافية حوليات الريفغرب: ٕتارة، مبلحة، كجغرافيا مقارنة"، ترٚتة عز الدين ا٠تطايب، ايلي دك البرٯتودم، "ا١تدف البيرية با١ت -6

 .23 .، ص1999، السنة الثانية، مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء 2شاملة، العدد 
7

- Voe Villaverde Vega, Tingitana en la Antigüedad Tardía (siglos III–VII), Autoctonía y Romanidad en el 

Extremo Occidente Mediterráneo, Éditeur. Real Academia de la Historia 1 juin 2001, Collection, 

Biblioteca Archivológica Hispana. P 245.  
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( رأس قريب "كىناؾ )أم بالقرب من الجبهة كقاؿ:كربخاؿ كنقل عنو، . كقد لفت ذلك انتباه مارموؿ  1كالجبهة
، كيجعلو بطليموس في الدرجة التاسعة طوال 2س الزيتوف، لكثرة الزيتوف البرم فيوجدا كاف القدامى يسمونو رأ

 س كاف يطلق عليو. كيرل البعض أف ىذا الرأ3كالدرجة الرابعة كالثبلثين كالدقيقة السادسة كالخمسين عرضا"
(Promontorium Oleastrum)4كاربخاؿ:اثيات كادم تاغسة، حيث يقوؿ  إحد . كما حدد بطليموس أيضا 

"كيجعل بطليموس مصبو في الدرجة الثامنة كالدقيقة الثبلثين طوال، كالدرجة الخامسة كالثبلثين عرضا تحت اسم 
 . 5تالودا"

كذلك ربما النعداـ –ثرية بتاغسةأنو بالرغم من عدـ كجود لقى أ( Villaverde)سباني كيرل الباحث اإل
 .6لى فترة االحتبلؿ الركمانيناؾ بعض بقايا البناء التي ترجع إنو ىإال أ–الممنهج في ىذا الموضع ثرمالبحث األ

من  طبلالى حدكد بداية القرف العشرين، كانت ما تزاؿ أحت، ف الجبهةكعكس تاغسة يرل الباحث المذكور أ
، مع انتشار قطع من الخزؼ. كرينكا، كبقايا بعض المباني على الساحلصن ركماني بارزة بالقرب من مرسى أح

بيض، عبلكة على االتصاالت تشكيل عبلقات مع شواطئ المضيق األكرينكا كانت مبلئمة لف مرسى أكيرل أيضا أ
ستعمرات في صيد السمك كتمليحها كإرسالها الى ، حيث استغل الركماف ىذه الم7مع مناطق داخلية

وا بنشر الديانة المسيحية، الكنائس بمنطقة غمارة، كقامف الركماف شيدكا بعض . كيعتقد أ8خرلالمستعمرات األ
 .10يضا الديانة اليهودية، كما عرفت المنطقة أ9صبحت ديانة رسمية بغمارة لعدة قركفالتي أ

    األراصع٘:عَز ىل ىَآ٘ غناصٗ مً الفتح االعالمٕ إ 2–3

إلياف األمازيغي، كيذكر  ، كانت غمارة تحت حكم األميرلى شماؿ المغربعند كصوؿ الفتح اإلسبلمي إ
. كقد ساعد الياف الغمارم طارؽ 11سبلـ، حملهم على اإلعدة مبلحم ككقائع ابن خلدكف أف موسى ابن نصير بعد

                                         
 .36ص. ـ. س،  المغرب االقصى عند االغريق كالبلتين القرف السادس ؽ. ـ ...،ا١تصطفى موالم رشيد،  -1
 .2920 .، ص9، اٞتزء معلمة المغرببوشىت الفبلح، "مادة اٞتبهة"،  -2
 .244ص. ـ. س، ، افريقياماموؿ كرٓتاؿ،  -3
 .29ص. ـ. س، "، ...ايلي دك البرٯتودم، "ا١تدف البيرية با١تغرب -4
 .244ص. مصدر سابق، ، افريقيا ماموؿ كرٓتاؿ، -5

6
- Voe Villaverde Vega,Tingitana en la Antigüedad Tardía (Siglos III–VII), Op. Cit, pp. 245–246. 

7
- Ibid., p. 246. 

8
- Ibid., p. 245. 

9
- Ibid., p. 246. 

 .11ص. مرجع سابق، ، ...ثوار كانبياء من غمارةعبد البارم الطيار،  -10
 .250ص. ـ. س، ، 6ج  العبر،ابن خلدكف،  -11
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كاف قبائل . كما ساىم الكثير من س1يبيرية كالقضاء على مملكة القوطلى شبو الجزيرة اإلإ ابن زياد على العبور
من ف اغلب رجاؿ طارؽ بني زياد كانوا الباحث عبد البارم الطيار فإكحسب ندلس، غمارة في عملية فتح األ

ن الغمارية تمكنت من ف عشيرة من عشائر بني رزي، كمن جانب آخر يرل أ2ندلسغمارة نظرا لقربهم من ببلد األ
 .3ندلس خبلؿ القرف الخامس الهجرمتأسيس إمارة بالسهلة، شرؽ األ

، نظرا النعداـ المعلومات، إال أنو من غير في المنطقة المدركسةسبلمي لكنو يصعب تتبع مراحل الفتح اإل
مراء النكور ح الحميرم أكاف قد ساد المنطقة، كساىم بني صال  ،سبلـ خبلؿ القرف الثاني الهجرمالمستبعد أف اإل

كؿ الهجرم، على ب خبلؿ النصف الثاني من القرف األ. حيث قسمت ببلد المغر 4بشكل كبير في نشر تعاليمو
لحميرم من ، ككاف صالح بن منصور ا5سبلمياللغة العربية كتعاليم الدين اإل ائبلت عربية لتسهيل عملية نشرع

 91ياىا الخليفة الوليد بن عبد الملك خبلؿ سنة فسو، كأقطعو إكؿ، فاستخلص نكور لنعرب اليمن في البعث األ
ف مات من صنهاجة كغمارة، كبقي إلى أ البربر سلمر يعرؼ بالعبد الصالح، كعلى يده أ. ككاف بن منصو 6ىػ

 . 7، كدفن بها في قرية يقاؿ لها إفطي على شاطئ البحرىػ 132بتمسماف سنة 

 ميد،لى حدكد ببلد غمارة، قبيلة بني مركاف )متيوة( كبني حهة الغربية إمارة النكور من الجكقد امتدت إ
ة لها للتسوؽ كممارسة التجارة، ناطق المجاكر ف ىذا التوسع كاف يجلب سكاف المكيؤكد عبد الرحماف الطيبي أ

–ىالي غمارة. كمن جانب آخر يبدك أف أ8ف نكور كانت تعرؼ خبلؿ ىذه الفترة ازدىارا كركاجا تجاريا مهماأل
. الشيء الذم 9مرائهمنوا قد استاءكا من سوء معاملة األمويين بسبب جور أكا–مازيغيةشأنهم شأف باقي القبائل األ

 بعض المصادرم، حيث تذكر االستقرار كاالنجرار كراء بعض الزعامات كالتيارات المناقضة له لى عدـدفعهم إ
يم كزعيم ركحي يضا، ظهور حاماالستبصار" كابن خلدكف أكصاحب مفاخر البربر كصاحب " مسهم البكر كعلى رأ

ئ كاف يحمل ذا المتنبى. 10استهول الناس، ككضع لهم ديانة سهلة في اعتقادىم، كخط لهم قرآنا يناسب طبائعهم
                                         

 .126–125ص ص. ـ. س، ، اٞتزء الثاين، ...ارةأطلس قبائل غم٤تمد ابن عزكز حكيم،  -1
 .11ص. ـ. س،  ثوار كأنبياء...، عبد البارم الطيار، -2
 .64ا١ترجع نفسو، ص.  - 3
 . 121ص.  ـ،1975، اٞتزء األكؿ، مطبعة دار األمل، طنجة، حرب الريف التحريرية كمراحل النضاؿأٛتد عبد السبلـ بوعياشي،  -4
 .15. الطيار، مرجع سابق، ص -5
 .252ص. ـ. س، ، 6، ج العبر ابن خلدكف، -6
 .93ص. ـ. س، ، ...المغرب في ذكر ببلد األندلس ايب عبيد اهلل البكرم، -7
 .32ص. ـ. س، ، ...الريف قبل الحماية الطييب، -8
 .31ا١ترجع نفسو، ص.  -9

، مفاخر البربر/ ٣تهوؿ، 102–101ص ص. ـ. س، ، المغرب في ذكر ببلد افريقيةالبكرم، /255ص.ـ. س، ، 6 ، جالعبرابن خلدكف،  -10
 .174ص. ـ. س، 
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، حيث سيأتي بقرآنو باللغة األمازيغية السائدة آنذاؾ بالساحل المتوسطي، حيث ألغى الحج 1ميم–اسما رمزيا حاء
كاختزؿ الصلوات كشهر الصـو في عشرين يوما، كأجاز أكل لحم أنثى الخنزير، كمنع أكل البيض  كالوضوء تماما

، كحقق نجاحا باىرا في السنتين المواليتين، 2ـ629ق/313وة سنة كرؤكس الحيوانات، حيث أعلن حاميم النب
كتذىب بعض الدراسات إلى أف ما أكردتو ىذه  .3لكن سيلقى حتفو مباشرة بعد ذلك في معركتو ضد المصامدة

الكتابات عن حاميم الغمارم ىو افتراء على رجل عرؼ بالشجاعة كمحاربة الظلم، كنظرا لكونو ثار على عبد 
أطركحة تضفي الشرعية –خاصة البكرم–األموم حاكم األندلس، حاكلوا محو آثاره باختبلؽ مؤرخيهم الرحماف

لمحاربة النبي المزعـو كأتباعو. كمن أىم ىذه الدراسات، تلك التي أنجزىا عبد البارم الطيار بعنواف "ثوار كأنبياء 
إسبلـ ىذه القبيلة أكثر من قرنين، من غمارة"، حيث يرل أنو عندما ظهر حاميم في غمارة، فقد مضى على 

كخبلؿ ىذه المدة اتصل الغماريوف بالعرب اتصاال كثيقا، كأخذكا عنهم اإلسبلـ في إطاره الصحيح. كسيحقق 
اإلسبلـ انتصاره الحاسم كالنهائي في غمارة على يد عمر بن ادريس، الذم كاله أخوه محمد بن ادريس عامبل 

. فكانوا 4بناؤه بعده، كذلك منذ العقود األكلى من القرف الثالث الهجرمعلى نهجو أ تيجيساس، كاستمرعلى 
يبعثوف الفقهاء ليلقنوىم تعاليم الدين األساسية كيحفظونهم القرآف، كقد تعلق بهم الناس كخضعوا لهم، لعدالتهم 

رجل ادعى . كفي ىذا الجو المشحوف بمحبة الرسوؿ كآلو، يصعب تصديق أف ال5كانتمائهم آلؿ البيت النبوم
 .6النبوة، كيتبعو خلق كثير، لدرجة تفرض على األمير األندلسي بعث جيش ضخم للقضاء عليو

، كلفهمها يجب كضعها في سياقها 7كفي األخير يمكن اعتبار قضية حاميم قضية سياسية كليست دينية
س بخطر الشيعة الذم التاريخي، حيث لما ىبت عاصفة من العبيديين كاحتلوا نكور، شعر األمويوف في األندل

. كال يستبعد أف يكوف األمويوف قد اتصلوا ىػ 319يداىمهم، فقاموا بمساعدة بني صالح السترجاع إمارتهم سنة 
مرارا بحاميم بهدؼ استمالتو كدفعو للطاعة، إال أنو على ما يبدك رفض، ككاف يطمح لتأسيس دكلتو بغمارة. كقد  

ستسقط عاجبل أك آجبل في يد –بحكم إمكاناتها–أف ىذه الدكلةكاف األمير عبد الرحماف األموم مدركا 
                                         

على كل  مل يكن حاميم الوحيد ُب األسرة الذم ادعى النبوة، فعائلتو ٢تا تاريخ ُب ىذا اجملاؿ، فقد كاف أبوه متنبيا ايضا، ألنو كاف من البلـز - 1
ككانت عمتو "التالية" متنبية كأختو "دبو"عرافة، يتم استشارهتا خبلؿ فًتات  ميم كبأبيو بوخالف النيب،–معتنق للدين اٞتديد أف يقوؿ: أكمن ْتاء

، بإجبلؿاٟترب كاٞتفاؼ كحىت ابنو عيسى كاف يعترب متنبيا صغَتا، كقد شوىد بعد النهاية ا١تأساكية ألبيو كسط الغماريُت الذين كانوا يعاملونو 
 .273ص.  ـ.س، ،...المغرب المجهوؿصاحب  أنظر

 .274 .، صمصدر سابق المغرب المجهوؿ...،وليَتاس، ت مأكجيس - 2
 ىناؾ فارؽ زمٍت كبعض االختبلفات بُت ابن خلدكف كابن أيب زرع، ٓتصوص ظهور كموت حاميم. - 3
 .73 .، ص10327، ٥تطوط ٔتكتبة عبد اهلل كنوف بطنجة، ٖتت رقم ، شذكر الذىب في خير نسبالتهامي بن رٛتوف -4
 .65–64 .ص صـ. س، ، ياء من غمارةثوار كأنبالطيار،  -5
 .65 .ا١ترجع نفسو، ص -6
تذىب العديد من الدراسات لتفسَت ىذه اٟتركة بكوهنا ثورة سياسية ضد اٟتكم األموم كالباحث عبد البارم الطيار، باإلضافة إىل من ذىب  -7

 ت اٟتاكمة.كاعتربىا ثورة ا١تهمشُت على حد تعبَت إبراىيم القادرم بوتشيش ضد طغياف السلطا
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العبيديين، مما سيشكل خطرا على دكلتو، كعليو فكر في القضاء على حاميم كأتباعو كاالستيبلء على ممتلكاتو 
كقهر أىل غمارة، حتى ال يعيدكا تجربة زعيمهم. فقاموا بوضع إيديولوجية مفادىا محاربة الخارجين عن الدين 

اختيارىا ىذا  دارسة، ككافة ألسرة حاكمة كاحدة، ىي أسرة األكعموما فقد ظلت غمارة كفي.1رير ىذا التدخللتب
 .2نها رأت فيو خضوعا للسلطة اإللهية في شخص أفراد العائلة الشريفةناتجا عن قناعة، أل

 .سبتة كحاصر مدينةموسى بن نصير الغماريين  ـ ىـز706كـ 705في سنتي  -
سوؿ )ص( ملكا على المغرب األقصى. كستكوف قبيلة إدريس بن عبد اهلل حفيد الر  ـ أصبح789سنة  -

 دارسة.لو كستظل كذلك، حتى نهاية عهد األكؿ المدعمين غمارة من أ
"المنيا"  إلىدريس الثاني البنو محمد امبراطورية شاسعة، تشمل المغرب األقصى كتمتد ـ ترؾ إ828سنة  -

خوه ، كىكذا سيسود أ3خوتو الثمانيةجدتو، فاقتسم المملكة مع إ نصيحة جهة الشرؽ، كقد اتبع محمد
المتواجدة  كالغمارية األخرل كالقبائل الصنهاجية اكتارغتغيزاس  كتحديدا علىعمر على جزء من جبالة 

الوحيدة التي ظلت قائمة  ف قبيلة بني بوزرع ىيالمجموعات الصنهاجية القديمة، فإ بينهما. كمن بين
ف المسافة بين هاجية الوحيدة في تلك المنطقة، ألف، كلربما كانت ىي المجموعة الصناآل بغمارة إلى حد

 تكن تتجاكز بضع كيلومترات. كتارغا لمتيغيزاس 
فاطمي عبيد اهلل السلطة من يد األدارسة بفاس، ـ انتزع ميسبل القائد العسكرم الذم بعثو الخليفة ال921 -

الحسن بن محمد بن الحسن بن ادريس الملقب بالحجاـ السلطة ريسي دكفي نفس السنة أعاد األمير اإل
 دارسة بالمدينة ذاتها.إلى األ

كطرد األدارسة من فية الذم استولى على فاس بي العاالحجاـ عن العرش من طرؼ موسى بن أزيح ـ أ925 -
، كمناطق الريفة لى جباؿ غمار انتقلوا إكمنها  4ف بلغوا قلعة حجرة النسور"كأبعدكا إلى أمناطق الغرب، "

كالدفاع عن قضيتهم، مما حذا باألدارسة الى  بانو عن االستماتة في دعمهمكظل الغماريوف أكفياء لهم كأ
بهذه المنطقة، كقد تقاسموا أجزاءىا حيث حصل بنو محمد على القسم األكبر سيس مملكة جديدة تأ

 .5بناء عمر على تغيزاس كالنكور كالريفكحصل أ
تو كاف مكلفا بالنسبة للخليفة سر الحسن من األندلس، ألف االعتناء بو كبأ طرد ـ976كـ 975نتي في س -

حيث استقبل بحماس من  ،لى المغربعودتو إ موم الحكم، فنزؿ بمصر كيسر الخليفة الفاطمي العزيزاأل

                                         
 .66الطيار، مرجع سابق، ص.  -1
 .276ص. ـ. س، ، اٞتزء الثاين، ...المغرب المجهوؿكجست موليَتاس، أ - 2
 .276مصدر سابق، ص.  المغرب المجهوؿ...، موليَتاس، - 3
 .276، ص. ابقسموليَتاس، مصدر  - 4
 .146مصدر سابق، ص.  العبر...، بن خلدكف، - 5
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م لها كي ال يقتل، لكن سيستسلغير أنو سيهـز من طرؼ القوات األموية، ك  1مازيغيينطرؼ األىالي األ
. 2لى قرطبة حيث تم قتلويصادؽ على االستسبلـ، فاقتيد األسير إ بي عامر لموزير األموم موسى بن أال

من  ـ( كسيتمكن ىؤالء975ـ الى 789)دارسة الذم داـ قرابة قرنين من الزماف ىكذا انتهى حكم األ
التي ظلت  الغمارية كسبتة كبعض المناطقطنجة  كسادكا علىحمود  الحكم فيما بعد تحت حماية بني

 .3كفية لهم

  ّاملْسزٖ:غناصٗ يف العَز املضابطٕ  –3- 3

ن تاشفين غمارة التي ـ احتل يوسف اب1068ففي سنة  يشكل عهد المرابطين مرحلة الثورات كالتمردات،
كقبلت دارسة ـ انهار حكم الحموديين األ1083نة ما في س، أ4قلعة الوداف كاستولى علىدارسة ظلت كفية لؤل

 خضوع للمرابطين. ال غمارة

الفترة من دينامية لقد شكل العصر الوسيط بالنسبة للمنطقة مرحلة ذىبية لما عرفتو الواجهة المتوسطية في تلك  
الدين  كاألدباء كرجاؿلى ملتقى للتجار ، إذ تحولت المنطقة إكجها في عهد الموحدينتجارية، بلغت أ

ين، نظرا لؤلصل المصمودم، كانخرطوا في الكيش. لكن ف السكاف تعاطفوا مع الموحد، خاصة كأ5كالمتصوفة
 ـ قاد سبع بن منرفض الذم دعاه مترجم "القرطاس"1166ك ـ1165ىذا ال يعني االنقياد التاـ، ففي سنتي 

 ليو كل أقساـ ىذهبل تازراف بقبيلة غمارة، كانضمت إيوسف بن منقفذ، ثورة ضد ىيمنة الموحدين على ج
خمادىا، تم إرساؿ القائد الموحدم أبي حفص الهنتاتي إلك  عند جيرانها الصنهاجيين ورةاألخيرة، كما انتشرت الث

دفع السلطاف يوسف بن عبد المومن إلى االنتقاؿ امتدت بشكل خطير، مما  ،لكنها على العكس من ذلك
عين  لى فاس، بعد ذلكأرسل إك  قطع رأس سبعك  لقضاء على الثائرين بعنفكتم ا شخصيا إلى ساحة المعارؾ،

بي ـ، ثار محمد بن أ1228موف سنة كفي عهد المأ 6غمارة.ك  بو علي الحسن عامبل على سبتةأخاه السلطاف أ
ـ أصبحت المنطقة 1269فاؼ نهر كاد الك، كفي سنة ض كقتل علىنو ىـز غير أ ،7الطواجن الذم ادعى النبوة

 ذ ىاجم المسيحيوف العرائش.تحت ثقل تنافس عدة أطراؼ، إ

                                         
 .128سابق، ص.  ابن أيب زرع، مصدر - 1
 .130كابن أيب زرع، مصدر سابق، ص.  150ص. ـ. س، ابن خلدكف،  أنظر - 2
 . 152ابن خلدكف، مصدر سابق، ص.  - 3
 .278مصدر سابق، ص.  المغرب المجهوؿ...، اكجست موليَتاس، - 4
 .1995مام  18، 1709عدد  جريدة انواؿ "1912-٤1860تمد اكنيا، "قبيلة بقيوة مسا٫تة ُب دراسة التاريخ االجتماعي لريف ما بُت  - 5
 .278اكجست موليَتاس، مصدر سابق، ص.  - 6
ب أتى أبو طواجُت بقرآف أمازيغي كبدا الغماريوف يتلوف مقاطع منو، كا١تبلحظ أف الكلمات ا١تبهمة اليت يتضمنها قد سيغت من طرؼ فقهاء عر  - 7

منو منذ مدة طويلة، كقد استشهد مًتجم ا١تغرب اجملهوؿ ٔتقطع مزعـو لقرآف أيب بغرض السخرية من ىذا الكتاب الذم أحرقت آخر نسخة 
 رائقو".الطواجُت جاء فيو: " فاعلم أف السابقُت كالسابقات برنليقو كنليقو فرحاقيلو شربنقيلو فرسقيلو تاكفريلو ناكرائلو طرفائلو نرنائقو لز 
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   ّالْطاعٕ: العَز املضٓين غناصٗ يف 4–3

، ففي عهد المرينيين 1لقد شكل العهد المريني نقطة تحوؿ أساسية في تاريخ المغرب، كمرحلة تدىور عميق
 دامية.دخلت المنطقة في حركب 

، كمحمدعمو موسى  لى ابنيـ احتل السلطاف المريني أبو يوسف غمارة التي انحازت إ1270سنة ففي  -
 ف تحصنا في قلعة الوداف.إلى االستسبلـ بعد أ كاضطر ىذاف األخيراف

مير أبو يوسف لمناصرة أ كالتي قادىامت غمارة في حملة المسلمين ضد اإلسباف ـ ساى1275سنة  -
 غرناطة محمد الذم كاف كضعو ميؤكسا منو.

 بي يعقوب. ـ ساندت غمارة تمرد عثماف بن أبي العبل على السلطاف المريني أ1304سنة  -
غمارة، معقل التمرد لمساندة بن  لىرينيين من داخل العائلة الملكية إكل المعارضين الم  أـ لج1308سنة  -

بلحقتهم، لكنو فشل في مهمتو، ثم أرسل من فاس بو ثابت قائدا عسكريا لمأبي العبل، كأرسل السلطاف أ
وجو أبو ثابت ه، عند ذلك تخر، ىو عبد الحق بن عثماف، مدعما بالمليشيات النصرانية فهـز بدكر قائدا آ

، ثم كضع أسس مدينة تطواف، كدمناتى قلعتي الوداف س جيوشو كاستولى علشخصيا إلى غمارة، على رأ
 .كمناصركهجيشو الذم حاصر سبتة، حيث كاف يتواجد المتمرد عثماف  كمخزنا ألسلحةلكي تكوف مأكل 

عثماف فاجأه بالهجـو مما  كقاـ برفع الحصار عن سبتة، لكن ،با ثابتكخلف أبو ربيعة سليماف أخاه أ
ء على المتمردين، كقد ىرب عثماف إلى فيما بعد للقضا كاالنطبلؽ منهالى التحصن بقلعة الوداف اضطره إ

 ندلس.األ

بي عناف، و السلطاف أخكالءىا للطامح في العرش المسمى أبو سالم، كىو أعلنت غمارة ـ أ1359سنة  -
 .2خيرالبربر كاتبا خاصا لهذا األ مؤرخ كقامت بتتويجو سلطانا، ككاف ابن خلدكف

رسلت ضد اسمو الحسن، كتلقت الجيوش التي أ يضا طامحا في العرشـ دعمت غمارة أ1384سنة  -
 كنفاه إلىردين الدائمين ىزيمة نكراء، غير أف كزير السلطاف الواثق، أكقع الحسن في كمين ىؤالء المتم

 .ندلس مكببلاأل
 .3ناىم، للتخلص من طغياف العامل فارح ابن المهدمىالي تغيزاس مقر سكىجر أـ 1397سنة  -
صبحت المنطقة أ تارغة.( ferdinand de menesez)ـ خرب حاكم سبتة، فرديناف دكمنيث 1481سنة  -

، مما جعلها عرضة للهجمات كسجلماسةمني لحماية الطرؽ التجارية، المارة عبر فاس بمثابة حزاـ أ
لى ، إضافة إكالفوضىة موجة من االضطرابات عرفت المنطق كنتيجة ضعف السلطة المركزية ،يبيريةاإل

                                         
1

 - Laroui (A), L’histoire du Maghreb, Tome 2, Maspero, Paris 1975, p. 6. 
 .279 مصدر سابق، ص.  المغرب المجهوؿ...،اكجست موليَتاس،  - 2
 .146 ـ. س، ص. ،2، اٞتزء ...االستقصاأٛتد بن خالد الناصرم،  - 3
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تاريخ مدينة  للسواحل، مما دفع بعلي بن راشد إلى تأسيس مدينة للجهاد، ليبتدأ االحتبلؿ البرتغالي
 .1ـ1511شفشاكف سنة 

ا عاد الشريف عبد اهلل بناءىتارغة للمرة الثانية، كقد أ( A.de baçan)ـ خرب الفارك دكباصاف 1533سنة  -
 ـ كحصنها.1560سنة 

   ّالعلْٖ:غناصٗ يف العَز الغعزٖ  5–3

ف المنطقة عرفت تعميرا بل يشير إلى أ، 2لى قبائل الريف في عهد السعديينإف التاريخ المغربي ال يشير إ
بشفشاكف، كبسقوط  مارة بني راشدـ سقطت إ1562، ففي سنة كالشرفاء حديثا من طرؼ الفارين المورسكيين

ـ ثار الحاج قرقوش بغمارة 1584لى الحسن الريسوني بدعم من السعديين، كفي سنة قل الحكم إاإلمارة انت
. كما نتج عن التواجد كقتلبض لقي عليو الق، غير أنو لم يتمتع كثيرا بإمارتو، حيث أ3المؤمنين كتسمى بأمير

صل تهميش للسواحل ـ ح16كفي نهاية القرف  لداخلية.يبيرم بالسواحل ىجرة السكاف نحو المناطق ااإل
 .4المتوسطية نتيجة اكتشاؼ العالم الجديد، كانفتاح الطرؽ البحرية المحيطية

ـ ظهر خمسي مثل قراقوش 1758عرفت المنطقة خبلؿ العهد العلوم عدة حمبلت سلطانية، ففي سنة 
د اهلل، فقاد ىذا م محمد بن عبلى الثورة على السلطاف سيدكيدعى أبو الصخور، كقد أثر في الغماريين كدعاىم إ

خرل كقتل المتمرد الذم حلم طاعتو مرة أ كأدخلهم تحتعسكرية على المنطقة، ىـز فيها األىالي خير حملة األ
 بالسلطة.

السلطاف سيدم محمد بن عبد اهلل حملة عسكرية على الساحل  ـ قاد1766كـ 1765في سنتي  -
خضع العاىل المنطقة أ" قائبل:ذلك ، كقد تحدث صاحب االستقصا عن كغمارةالمتوسطي كمر بتطواف 

: وؿف الزياني من جهتو بالغ في كصف الحدث، حيث يق، غير أ5برمتها لسلطتو، ثم عاد عن طريق تازة "
من ف غمارة لم تتعرض لئلبادة، ما دامت قد تمردت كل ىذه القبائل" كعلى ما يبدك فإ  بادةكتمت إ"

لظهائر السلطانية حد اكمما يؤكد لنا ذلك ىو أ .6بادتها المزعومةجديد بعد مركر بضع سنوات على إ
يقوؿ: بناء المنطقة المنعمين عليهم من طرؼ السلطاف محمد بن عبد اهلل، حيث الصادرة في حق أحد أ

                                         
1

 - Mohammer (J), Les Transformations Sociales et Spatiales d’une Petite Ville (Chefchaouen), Thése Doct, 

Toulouse le Mirail, 1994, p. 20. 
2

 - Mimoun (A), Le Rif 1912-1956, Marginalisation et Changement Sociaux sous le Protectorat Espagnol, 

Thése Doct, Paris 8, p. 34. 
 .117ص.  ـ.س، ،5، ج ...االستقصاأٛتد بن خالد الناصرم،  - 3

4
 - Zaim (F), Le Maroc et Son Domaine Méditerrannéen, Aux Origines de la Marginalisation du Maroc 

Mediterrannéen, Thése Doct UH2, Casablanca, p. 452. 
 .101، ص. 4، ج ...االستقصاالناصرم،  - 5
 .279اكجست موليَتاس، مصدر سابق، ص.  - 6
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نعمنا عليو بالببلد التي اشتراىا بني زجل من بيت و خديمنا الشيخ العباس بن مرزكؽ أننا أبيد ماسك"
 .1..."ل إسماعيالماؿ على عهد موالنا 

، كنجح مدة ثبلث سنوات في دحر كبجبالة عموماـ قاـ زيطاف بثورة في الجباؿ الغمارية 1792سنة  -
ينو السلطاف قائدا على االخماس كأكرمو ىجومات الفرؽ المخزنية، كإليقاؼ زيطاف الرىيب عند حده ع

 مواؿ.بالهدايا كاأل

حدكد فترة الحماية، غير  ثورات كمتنبئين إلىك وب باضطرابات ببلد غمارة مشف تاريخ كخبلصة القوؿ، فإ
  كىي:خرج بمبلحظات أننا يمكن أف ن

سيرة المتنبئين كما كردت في المصادر بالغموض، فبل نعلم عنهم سول تاريخ ظهورىم، كلعل  اـاتس -
نهم بسبب انحرافهم عن المذىب سيرىم من طرؼ المؤرخين ناتج عن إرادة التنقيص من شأ طمس معالم

 السني.
دكية مه تأثيرات كحيث توجدمعظم ىؤالء ليسوا غماريين، قصدكا غمارة بحكم حصانة جبالها الطبيعية  -

طراؼ الشمالية التي تفشت لحصوؿ على الدعم العسكرم من طرؼ أقول قبائل األمكانية اسابقة، كإ
 فيها نزعة االستقبلؿ عن السلطة المركزية.

 سحر كالقدرة على اإلتياف بالخوارؽ.اعتمد المتنبئوف في استقطاب العامة على ال -
السياسية. كرغم ذلك كانت مدة ثورتهم  كاضطراب األحواؿكاكب ظهورىم ضعف السلطة المركزية  -

 قصيرة كمجاؿ تأثيرىم محدكدا لم يتجاكز غمارة. 

  و1156–1551بني  سزاخ بكباٜل غناصٗ ماتطْصات األ الجاىٕ:املبشح 

 :ك٘ ّمْقع سضب تطْاٌ ميُاملدططات االعتعناصٓ٘ سْل امليط–1

شكل الموقع االستراتيجي لقبائل غمارة نقطة مهمة بساحل البحر األبيض المتوسط أثارت القول 
ك من كنلمس ذل ـ،19ـ، كازداد تنافسهم عليها خبلؿ النصف الثاني من القرف 18االستعمارية األكربية منذ القرف 

كشف خباياىا كنقاط ضعفها   منطقة دراسة دقيقة بهدؼدرست الجنبية التي خبلؿ مجموعة من الكتابات األ
 كقوتها، لتسهيل السيطرة عليها.

"كانت تجذب انتباه  المنطقة:ه ف ىذيقوؿ إ أمتارؽ حديثو عن مرسى في سيا( M.Jouffaray)فالفرنسي 
ف لنا هذا النص يكشف ،. كفي الواقع2لماف الذين منذ فترة طويلة بذلوا كل جهد ممكن للسيطرة عليها"األ

                                         
 .138 مرجع سابق، ص. أطلس قبائل غمارة...،عزكز حكيم،  - 1

2
- Jouffray (M), Notic Sur les Port de la Cote Méditerranéenne …, op. cit, pp. 52–53. 
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جل التوغل داخل الببلد. مراكز ساحلية بشماؿ المغرب، من أ لحصوؿ علىالتنافس القوم بين فرنسا كألمانيا ل
 الفرنسي:اؿ العسكرم نز بشكل صريح عندما قاؿ موضحا أىمية المنطقة في اإل( Jouffaray)كىو ما أعلنو 

ف تجد المأكل، جاه الرياح، يمكن للقوارب أفي ات ك"بعيدا عن رأس الجبهة سواء في اتجاه الشرؽ أك الغرب، أ
ىي –م الجبهةأ–"فهذه النقطة :عن األطماع الفرنسية حوؿ المنطقةكيزيد كاشفا  .1كىذا يبدك من المهم جدا"

داىا مولييراس حوؿ ىذه المنطقة، إذ بكنفس المبلحظة أ .2ف تكوف بمثابة أساس العمل في الريف"التي يمكن أ
نزاؿ القوات الفرنسية الحتبلؿ الببلد. نظرا لما تتوفر عليو من خلجاف كمرافئ لعملية إ نجده يرشح قبيلة متيوة
لى إلى تضاريس القبيلة التي ال تعوؽ العبور كتاكموت كمرس الدار كالجبهة، باإلضافة إطبيعية كسيدم فتوح 

لقبائل ك من خبلؿ اه الطريق أفعبر ىذ ... يمكن لتبللها القليلة االرتفاع أف تشكل حاجزا "ال :ذ يقوؿإ خل،الدا
اجز الكثيف من الصبار الذم ف تتغلغل فيالق الجنود التي تريد احتبلؿ الريف. فالحالبحرية لشرؽ الريف، يجب أ

لجيوش الحديثة. لذلك فنحن ف متيوة كضعتو قصدا بينها كبين جبالة، ال يشكل سدا منيعا بالنسبة ليبدك أ
خضاع القبائل البحرية كبعد ذلك بمحاصرة سكاف الريف الجنوبي داخل ذا ما قمنا في البداية بإسنصيب، إ

 .3جبالهم"

ف يتبين بوضوح أيضا أ( Maximilien)كزميلو ( Napoléon Lacroix)نجزىا الفرنسياف كفي دراسة ا
ر نها"من بين األ :مارية الفرنسية مسبقا، إذ يقوالفات االستعالمنطقة المدركسة كانت تدخل ضمن المخطط

 كرينكااس الصيادين كبالقرب منو، كيشار إلى كادم أكرينكا، الذم يصب شرؽ ر همة بهذه المنطقة نجد كادم أالم
 .4فريقية"م تاغسة، في الخريطة العسكرية اإل... ثم بعده نجد كاد فريقيةفي الخرائط البحرية العسكرية اإل

من القرف  يثة العهد خبلؿ النصف الثانيف ىذه النوايا االستعمارية لم تكن حدأ ينبغي التأكيد عليوما مك 
البرتغاليوف ثم  ـ كاف15كلى على الشواطئ المغربية. كمنذ القرف ـ، بل تمتد جذكرىا إلى الحمبلت الصليبية األ19

، 5خرلة، كاحتبللهم لبعض المدف كتخريب ألى تجهيز حمبلت جريئة على السواحل المغربياإلسباف سباقين إ
اف ف السكمن ضعف السلطة المغربية آنذاؾ، فإ. لكن بالرغم 6الدفاعية كالقرل كىدـ الكثير من الحصوف

م ىجـو محتمل من طرؼ المسيحية ة لصد أكفي يقظة دائمعدائهم، "المحليين ظلوا صامدين في كجو أ

                                         
1
 - Ibid., p. 55. 

2
 - Ibid., p. 55. 

 .70ص. ـ. س، ، اٞتزء األكؿ، ...المغرب المجهوؿموليَتاس،  -3
4

 - Maximilien Antoine Cyprien Henri Poisson de la Martiniére et Napoléon Lacroix, Documents pour Servir 

a L’étude de Nord Ouest Africaine, Tom 1, Région Limitrophes de la Frontiére Algérienne, le Rif- les 

Dejbala, Gouvernement General de L’algérie, Cirvise de Affaire Indigénes, 1897, pp. 320–321.  
 .85–83 ص. ص ـ،1959هدية، تطواف، مطبعة ا١ت ،، اجمللد األكؿتاريخ تطواف ٤تمد داكد، -5
 من بُت القرل الساحلية اليت ًب ٗتريبها بلدة اٞتبهة. -6
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 صبحتن كبير بين ساكنة المنطقة، بحيث أنو بعد التسوية اإلسبانية البرتغالية أ. ككاف ىناؾ تضام1المسلحة"
لم تتمكن من  ،ف بلدة الجبهة كانت مخربة، كلكن بالرغم من أ2سبانياالمنطقة كما سلف الذكر، من نصيب إ

ىالي القبائل المجاكرة، ككانت تنطلق الهجومات د مقاكمة مستميتة من طرؼ أبسط نفوذىا عليها. نظرا لوجو 
م المسيحيين، فقد يواجهوف خطر يدأ في-الجبهة–ذا سقطت "إن تاغسة المحمية تضاريسها، حيث الدفاعية م

 رانهم تاغسة". يج

ساكنة المنطقة بدفاعهم عن كطنهم كدينهم كرفضهم لؤلجنبي المستعمر، لدل كىذه الشجاعة التي توفرت 
م ف معظم الدارسين األكربيين اعتبركا النشاط البحرم الذخاصة في الكتابات األجنبية. حيث إنجد لها ترجمة 

ال لصوصية بحرية سافرة، كاف يمارسها أناس "متوحشوف" ىدفهم النهب كالفتك ة، ما ىو إظهر بالسواحل الغماري
لذلك  ،"عوائدىم كتصرفاتهم خشنة بأف:موؿ ألىاؿ تاغسة . كىناؾ أمثلة عديدة عن ذلك، كوصف مار 3باألجنبي

كزميلو ( Napoléon Lacroix) . كذكر الباحثاف الفرنسياف4للنصارل كسائر سكاف اإلقليم" الداءفهم أعداء 
(Maximilien )يضا . كنجد أ5كبر قراصنة الريف"بالقرصنة كالوحشية كتعد من بين أ ف قبائل غمارة اشتهرتبأ
(Joufaray )نو يكاد يكوف من ذين يعيشوف في ىذه المنطقة متوحشوف، كأ"الغماريين ال :فبقولو إ يؤكد ذلك

 .6لجبهة"استكشاؼ المنطقة المجاكرة لرأس ا ،المستحيل بسببهم

خبلقهم كلها ريفية لهم مزاج سلفهم، نفس "إف أ :سياؽ حديثة عن قبيلة بني سميحكيقوؿ مولييراس في 
 .7كحشيتهم، نفس كراىيتهم لؤلجنبي"

ف أىالي المنطقة كانوا هدم االستعمار األكربي دليل على أفهذه الشهادات التي أتتنا على لساف مم
م تدخل أكربي استعمارم، فتمكنوا بوسائل كتقنيات ، رافضين أفاع عنومتشبثين بوطنهم، ككرسوا حياتهم للد

 بسيطة من حماية الببلد من األخطار الخارجية التي ظلت تهدد المنطقة لقركف طويلة. 

                                         
1

- Rodríguez Gómez & María Dolores, La Influencia de León el Africano (s. XV–XVI) en la Obra de Luis de 

Mármol (s.XVI): Descripción de los Núcleos de Población Costeros del Rif. Éditeur, Universidad de 

Granada, 2002, P. 372.  
2

- Ibid., p. 372. 
 .39 .، ص1999، 2، العدد مجلة حوليات الريف، "(1898–1856سطورة كالتاريخ )٤تمد اكنيا، "القرصنة الريفية بُت األ -3
 .244 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، فريقياإ مارموؿ، -4

5
- Maximilien Antoine Cyprien Henri Poisson de la Martiniére et Napoléon Lacroix, Documents pour 

Servir…, op.cit, P. 343. 
6
-Jouffray (M), Notic sur les Port de la Cote Méditerranéenne ..., op. cit., p. 56. 

 .234 .صـ. س، ، اٞتزء الثاين، ...المغرب المجهوؿ موليَتاس، -7
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ي للحصوؿ على امتيازات بالمغرب، أعطت اسبانيا لنفسها حق األسبقية من كربكفي ظل ىذا التنافس األ
جل خلق جو من الصراع المستمر مل الجوار كالتاريخ المشترؾ. فبدأت تخطط من أاجل التدخل، مبررة ذلك بعأ

ت المناكشات التي كانت . كلتحقيق ىذا المشركع استغل1في عبلقاتها مع المغرب، لينتهي بالتدخل العسكرم
ط نشاسباف كاإلسباف المتواجدين على حدكد أراضي سبتة، حيث اعتبر اإل أنجرةتحدث بين أىالي قبيلة 

قل تظاىركا بذلك، فتحمسوا كتقدموا بعساكرىم لبلنتقاـ من االنجريين في تلك الناحية "إىانة لشرفهم أك على األ
ثر ليس كالتي تركت بالغ األ ـ،1859سنة  كاخرأ. كانطلقت الحرب بين الطرفين 2المعتدين في نظرىم" أكلئك

 و.تها لتشمل المغرب بُرمتفقط على المنطقة المدركسة بل تجاكز 

ي السلطاف محمد بن عبد الرحماف، إلى القبائل الغمارية، أف ىذه خيبدك من خبلؿ رسالتين من العباس أك 
ئل مؤرخة فريقية". كأكلى ىذه الرسايت "بحرب تطواف" أك "الحرب اإلخيرة شاركت في ىذه الحرب التي سماأل

 :. كجاء فيها3مارتيل–حدكد كابو نيكركسباني ي الفترة التي كصل فيها الجيش اإلم فأ ـ،1860يناير  27بيـو 
يد الحركب نو اشتغل بمكاير اهلل للمسلمين على عدك الدين كأمن نص كعلمنا ما ذكر–القائد الغمارم–"بلغنا

المقتوؿ منهم العدد الذم كمكنهم اهلل منو كقاتلوه، ككاف  ،كحملوا عليو حملة رجل كاحد اىمتكأمهلوه حتى أ
. إال أف الجيش اإلسباني كاف في تقدـ مستمر، كربما 4يدم المسلمين"جرحاه بأ ذكرت، كأسر منو عدد كبقيت

من ذ يزيد المولى العباس محذرا القائد الغمارم إلى جانب قوتو العسكرية استخدـ الحيل كالخدع الحربية، إ
 . 5نو خداع""كال تغتركا بعدك اهلل فإ :ذلك

لى ـ، أم بعد دخوؿ الجيش اإلسباني إ1860فبراير  25/ ق1276شعباف  3ما الرسالة الثانية فمؤرخة بيـو أ
، كقاـ اإلسباف ف ىذه المحاكالت فشلتلمولى العباس بمحاكالت الصلح مع إسبانيا؛ إال أمدينة تطواف، كقياـ ا

صيبل خبلؿ تاريخ بإرساؿ التعزيزات العسكرية إلى تطواف، كضرب األسطوؿ اإلسباني مدينة العرائش كميناء أ
، حي .6الرسالة ث نجده في ىذه كلذلك قاـ المولى العباس من جديد بحشد القبائل استعدادا لهذا الهجـو

اؿ غمارة، كالتعجيل حمد بن صالح، يستنفره فيها لجمع المجاىدين من رجأ لى المرابط الحاجالرسالة، الموجهة إ
حمد بن صالح ككافة الطلبة أالشريف سيدم الحاج  "... :اء فيهالى ساحة المعركة بتطواف. كجبالقدـك بهم إ

                                         
 14-13-12، يـو 1912-1860ندكة تطواف قبل الحماية "، مبلحظات حوؿ العبلقات ا١تغربية االسبانية قبيل حرب تطواف"ٚتاؿ عاطف،  -1

 .74 .ص، 1994، مطبعة ا٢تداية، تطواف، 1992 نونبر
 .16–15 ص. صـ. س، ، 4، ج تاريخ تطواف٤تمد داكد،  -2
 .196 .صـ. س، ، 4، جتاريخ تطوافداكد،  -3
عزكز حكيم،  أنظر ـ.1860يناير  27ق/1276رجب  4ىل قائد القبائل الغمارية بتاريخ العباس بن السلطاف عبد الرٛتاف إ وىلرسالة من ا١ت -4

 .175 .صـ. س، ، اٞتزء الثاين، ...طلس قبائل غمارةأ
 نفس الرسالة السابقة. -5
 .231–229ص ص. ـ. س،  تاريخ تطواف، ٤تمد داكد، -6
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ف يحكم إلى أبحوؿ اهلل كقوتو محاصرين لثغر تطواف كنيتنا قتالو  اال زلنننا ... كبعد فإ لمجاىدين في سبيل اهللكا
ا كثقاال كاستنفركا معكم من قدرتم على استنفاره من المسلمين، كأقدموا علينا  بيننا كبينو، كاآلف انفركا خفافاهلل

ف رزية تطواف ال يقدر كاحد : "فإليو مدينة تطواف خبلؿ ىذه الفترةيد الرسالة موضحة ما آلت إ..."، كتز  عاجبل
 .1..." ا بالقدـك علينا أصلحكم اهللسرعو حفظكم اهلل كاجتهدكا كأ من المسلمين على الصبر عليها، فجدكا

لتدعيم قريتي  "كصل الغماريوف إلى تطواف :(Maldonado Vazques) سبانيكفي ىذا الصدد يقوؿ اإل
بشجاعة. ككانت الحرب تسير  كلم يهاجموامسا، كقاموا بعدة ىجمات، لكنهم كانوا قليلي العدد بوسمبلؿ كأ

في سبانية كتلك الفرؽ الباسكية التي أبحرت وصا مع قدـك المزيد من القوات اإلبعكس ما يبتغيو المغاربة، خص
نهـز ، كعموما كانت ىذه الحرب غير متكافئة، فا2(Carlis Maria Latorre) تلك الفترة تحت قيادة الجنراؿ
الحرب الباىظة التي لى التبعية للدكؿ األكربية عن طريق االقتراض، لتسديد غرامة فيها المغرب ىزيمة دفعت بو إ

سبانيا في جل مناطق شماؿ المغرب بما ى التسرب الفعلي الذم ستشرع فيو إلفرضتها عليو إسبانيا. باإلضافة إ
 منطقتنا المدركسة.فيها 

قباٜل غناصٗ بني الضٓغْىٕ –2
3 

 عباىٕالصزٓل ّالتزخل اإل ّذلنز بً

لقد درس الكتاب األكربيوف تاريخ المغرب في ظركؼ الفترة التي بدأت فيها إرىاصات الهجمة االستعمارية 
خدمة أغراض الغزك م لعلى الببلد، كحيث إنهم كانوا متشبعين باإليديولوجية االستعمارية، فإنهم جندكا أقبلمه

 لى تشويو الحقائق التاريخية ككانت أىم مقوالتها السيبة كالفوضى كالقمع.كتبريره بتبني أطركحات ترمي إ

زعمت  دب التبريرم االستعمارم. فقدغمارة خاصة بنصيب كافر من ىذا األيت ببلد جبالة عامة ك ظكح
ـ على أساس العداء 1912المخزف كانت تقـو قبل طقة ك ف طبيعة العبلقات بين المنثنوغرافية االستعمارية أاإل

داء الضرائب، بل كترفض سلطة العاىل كالعنف كاإلكراه، فالقبائل كانت تجنح إلى التمرد كالعصياف ألنها ترفض أ
                                         

فرباير  25ق/1276شعباف  3س بن السلطاف ا١توىل عبد الرٛتاف بن ىشاـ إىل ا١ترابط اٟتاج أٛتد بن صاحل، مؤرخة بيـو رسالة من ا١توىل العبا -1
ْتث لنيل شهادة ا١تاسًت نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو ـ، 19ك 18قبائل شرؽ غمارة خبلؿ القرف  ـ، أكردىا ٝتَت بن صاحل،1860

 .160 ، ص.2013االنسانية بتطواف، 
2

- Maldonado Eduardo Vazques, "Gomara en la Guerra del 60", Ejército, Revista Ilustrada de las Armas ya 

Servicios, Ano XVI, Num 183, Abril 1955, pp. 41–42.  
سبلفو قبيلة أمو بعيدا عن ٤تل ألزينات من قبيلة بٍت مصور ُب مدشر اـ 1870ق/1287ٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل الريسوين كلد حوايل ىو أ -3

رابات كالتكالبات االستعمارية على ا١تغرب، عُت طبتازركت، كىو من العائلة الريسونية العريقة ُب اجملد كالشرؼ كالصبلح، ُب كقت مليء باالض
قد كالده ُب حوايل العاشرة أك يزيد بقليل، ما ف لو كالده فقيها من خربة فقهاء جبالة ٟتفظ القراف الكرمي كتعلم القراءة كالكتابة، اال انو سرعاف

ة ٦تا سيجعل موهتا منعطفا كبَتا ُب حيا ،يضا، حيث ستقتل من طرؼ اللصوص كىو بعيد عنهالينشأ يتيما ُب كنف أمو اليت لن يطوؿ مقامها أ
ف متجوال ُب السهوؿ كاٞتباؿ باحثا للبندقية كالسي حامبل ،موؿ من طالب علم حامل للوحو كقلمو إىل طالب ثار أٛتد، حيث سيتيو الطفل أ

ما٢تم م سيجعلو بطبل علق عليو الضعفاء آال بعد اف انتقم منهم كىزمهم، الشيء الذيتو كمالو، كمل يًتاجع عن قراره إعن ا١تتطاكلُت على حرمة ب
بطاؿ صنعوا أيكوف. علي الريسوين،  من تدىور، أفراد لو الوضع الذم عاش فيو القتلة فلم ٮتيب ظنهم، ككاف كما أُب رد عدكاف الظا١تُت 

 .96–94 ص. ، ص1975، تطواف، التاريخ
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، من أجل إخضاعها كسحقها بالضرائب، إلى ما المخزف فقد كاف يلتجئال تعترؼ لو إال بنفوذه الركحي، أالزمنية ك 
ف كاجبنا اليـو كحيث إ سد بزرع الشقاؽ بين السكاف.لى تطبيق سياسة فرؽ ت، كإد الحمبلت القمعية ضدىايتشد

 ؿ الدكتور جرماف عياشكما يقو  كة تاريخنا من الفكر االستعمارم، أيقتضي التصدم لمثل ىذه المزاعم، كتنقي
ضواء على حقيقة عبلقات قبائل ـو بتسليط األسنقننا ، فإ1"لغاـاالستعمار مزركعة باألرضية التي تركها تمشيط األ"

غمارة في ظل ضعف السلطة المغربية في القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، معتمدين في ذلك على 
 مجموعة من الوثائق كالشهادات. 

ب مجموعة من القول، كل سباني استقطاخبلؿ الفترة السابقة لبلحتبلؿ اإلشهدت المنطقة المدركسة 
، في ظل ضعف سلطة سبانيةالقوات اإلك  ه في المنطقة، فنجد الريسوني كاألسرة الصديقيةف يوطد دكر يريد أطرؼ 

عين الريسوني قائدا على القبائل الجبلية كالهبط كلها  ،بعد تولية السلطاف عبد الحفيظ الحكم المخزف المغربي،
س كفد يضم حوالي تسعين على رأـ، بعد أف حظي بمقابلتو بفاس 22/02/1909ق/ 1327يـو فاتح صفر 

ما كاف كثر معضد الريسوني كزاده قوة كمهابة أ كذلك ما ،خبلص كالدفاع عن الوطن، كعاىده على اإل2شخصا
لم تكن ىذه القبائل راضية  ،نو بالرغم من توليتو للمناطق الجبلية من طرؼ السلطاف الجديدعليو في السابق؛ إال أ

، كلربما في األمر أكثر من كلم تقبل كاليتو عليها ،احتفظت بحكمها السابق عنوعنو كخصوصا قبائل غمارة التي 
ككثير من أىل  3سرة الصديقيةاره ظالما جبارا في نظر األما يخص طبيعة الريسوني نفسو باعتب  :سبب أىمو

حمد بن بمن كلى الريسوني كىو المولى عبد الحفيظ، الذم عارضو العبلمة م غمارة. كالسبب الثاني مرتبط
لى جانب مخالفتو شركط البيعة التي التـز بها منذ يق زعيم غمارة باعتباره ثار على أخيو ليعزلو عن الملك، إالصد

 بداية حكمو.

كالدرقاكية منذ عهد الشيخ سيدم أحمد بن عجيبة،  ما السبب الثالث فهو الخبلؼ بين الطريقة الريسونيةأ
بين ىيئة المحكمة التي تكونت لمحاكمة الدرقاكيين، بسبب ما ف بتطواف من حيث كاف األشراؼ الريسونيو 

اعتبرتو الهيئة بدعة كمركقا عن الدين في سلوكيات الدرقاكيين، حيث كاف الشيخ علي بن ريسوف موافقا الهيئة 
 . 4بالضغط على ابن عجيبة كقهره للرجوع عن مبدئو

                                         
 .11 ، ص.1986الرباط، سنة ، 1تمسماين، ط مُت البزاز كعبد العزيز خلوؽ ال، تعريب ٤تمد األدراسات في تاريخ المغرب جرماف عياش، - 1
 ،1980مطبعة الساحل، الرباط،  ،ركة الوطنية في شماؿ المغربمذكرة التهامي الوزاني: المقاكمة المسلحة كالح٤تمد بن عزكز حكيم،  -2

 .51 .ص
طركحة لنيل زء األكؿ، دراسة كٖتقيق كنزة عكة، أ، اٞتسبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديقأٛتد بن الصديق الغمارم،  -3

 من ا١تخطوط. 78 .، ص2004 كالعلـو االنسانية بالرباط،داب الدكتوراه، نسخة مرقونة بكلية اآلشهادة 
ديدة ا١تغرب، ، دار االفاؽ اٞتـ أحمد بن عجيبة كمحمد الحراؽ18/19إشكالية إصبلح الفكر الصوفي في القرنين عبد اجمليد الصغَت،  -4

 .186–182 ص. ص ـ،1994الطبعة الثانية، 
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ارة لسلطة الريسوني، كمهما كانت الجهة سباب مجتمعة ىي الدافع كراء رفض قبائل غمقد تكوف ىذه األ
ىل غمارة ذلك ضد اعتبر أ ك المولى عبد الحفيظ، فقدالمنطقة سواء المولى عبد العزيز أالتي اختارتو كاليا على 

ى صفوؼ الجهاد في ل، تقدـ إثناء احتبلؿ تطوافالغمارم. كأمصلحتهم، نظرا لشخصية الرجل في المخياؿ 
لرغم من ذلك لم يستطع كسب كد القبائل الغمارية، بل ظلت بعضها دائما ترل فيو نو بامنطقة الشماؿ، إال أ

للسلب كالنهب. لذا فهي لم  الرجل الثائر، قاطع الطريق الذم يمارس اللصوصية بإغارتو على القرل كالمداشر
كجماعتو  سونيمعتبرة الري ،مرىا كرفضت قيادتو عليها كلو للجهاد. كحافظت على موقفها منو مهما فعلتولو أ

بين طنجة  نوا يتظاىركف بالجهاد كمحاربة اإلسباف في القبائلباش كالغوغاء الذين كا"جماعة من الشياطين كاألك 
الحكم نفسو  وامن الباحثين نقل اكثير إف  سرة الصديقية، بل في الحقيقة موقف لم يكن خاصا باأل. كىو 1كتطواف"

 لى منهجو المتذبذب في التعامل مع سلطات االحتبلؿ.، كذلك يعزل إ2عن سياسة الريسوني الجهادية

ف اني في مذكرتو يقوؿ بأجد التهامي الوز ، نلكن بالرغم من ىذا الموقف الغمارم الثابت عن تولية الريسوني
دعم رباط ابن قريش منذ بدايتو نو ىو من ، كأأنجرةيو جميع القبائل باستثناء قبائل الريسوني كاف ممن اجتمعت عل

مر، حتى خرج "كانت ىذه المحلة صغيرة الشأف في أكؿ األ الصدد:ذ يقوؿ التهامي الوزاني في ىذا ، إاألكلى
شراؼ التجكانيوف في قبائل ا جديدة. كبطلب من الشريف قاـ األالشريف الريسوني الى تازركت، فنفخ فيها ركح

وع كاتخذت دار ابن قريش رباطا غمارة بالدعوة للجهاد، فلبى الناس دعوتهم راضين مطمئنين، كاجتمعت الجم
ارة، . لكن العربي اللوه قاؿ عكس ىذا عن كالء قبائل غم3للدفاع. كترأس الشريف الريسوني ىذه العناصر كلها"

نو " لما كقعت البيعة للريسوني في ضريح حيث كافق رأيو رأم العبلمة أحمد بن الصديق في السبحة مخبرا أ
حساف ككذا  ككادراس كبني أنجرةال قبائل غالب القبائل بالرضى كالقبوؿ إ هاموالم عبد السبلـ بن مشيش تلقت

ستاذ . كما أف األ4ك قائد"، على أنو سلطاف أالقبائل الغمارية عموما، فإنها أبت أف تخضع للريسوني بأم كجو كاف
، مع 5ريشسيس رباط ابن قالريسوني في مرحلة تأحمد داكد في "تاريخ تطواف" لم يذكر أم شيء عن أ محمد

                                         
 من األطركحة. 384 .ص ،اٞتزء األكؿمن ا١تخطوط،  67ص  ـ.س، ،...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  -1
. ككذلك ا١تريٍت العياشي ُب كتابو صور من التاريخ 217كص  64بطاؿ الشماؿ، ص للوه ُب كتابو ا١تنهاؿ ُب كفاح أكمثاؿ على ذلك العريب ا  - 2

السنة الرابعة، العدداف  بة،مجلة دار النيا، "تشخيص اجملتمع اٞتبلي بُت الوقائع كالتنظَتماين، "البطويل ١تنطقة جبالة. كعبد العزيز خلوؽ التمس
كالنصوص اليت كاف ٭تصل عليها من ، ككذلك موقفو من خبلؿ مقاالتو ُب العلم الثقاُب بناء على الوثائق 1987خريف –صيف 16–15

اٟتـز كالصرامة اليت ى الرغم من ا١تقاالت " عل لحدائل كغَتىا، كقولو مثبل كخبلصة ُب إسبانيا كالوثائق ا١تخزنية ا١تغربية من رسأرشيف فرنسا كإ
كثَتا ما كانت ٦تارستو القمعية نو مل يتمكن من هتدئة االضطرابات اليت كانت تعيشها ا١تنطقة. ك أظهرىا الريسوين ُب إدارة منطقة جبالة، فإ

 يكن يعًتؼ هبا إال من كاف عامة الريسوين ملف ز التمرد، كتؤكد الركايات الشفوية أىل العصياف ك فع السكاف إسباب اليت تدكإرىاقو الضرييب من األ
شعباف  10، السبت جريدة العلم الثقافيغبللو، كأما من كاف يثق ُب بندقيتو فكاف خارجا عن سلطتو ال يعًتؼ هبا " ٮتشى من قيوده كأ

 .("1912-1904، مقاؿ "حوؿ طبيعة عبلقات الريسوين بالقبائل اٞتبلية )693، العدد 1984مام  12ق/  1404
 .67 .صـ. س،  ،التهامي الوزاني...مذكرة كز حكيم، ٤تمد بن عز  -3
 .214 .، ص2009، الطبعة الثانية، مطبعة ا٠تليج العريب، تطواف، بطاؿ الشماؿالمنهاؿ في كفاح أالعريب اللوه،  - 4
 .161 .سبلمية، ص، طبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإل11، اجمللد تاريخ تطواف٤تمد داكد،  -5
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بادرت الحكومة  ،نو في ىذه الفترة، مع إشارتو أ1سماء من اختيركا من طرؼ قبائلهم كي يتزعموىم للجهادذكره أ
المولى عبد الحفيظ. ف كاله لتي كانت عازمة على الجهاد، بعد أالخليفية لتجديد كاليتو على القبائل الجبلية ا

ندكا لو كظيفة تكوف لو معها سلطة كاحتراـ، كقد راسلتو ف يسحيث ارتأل اإلسباف في بداية عهد الحماية أ
 ،لتكوف بدكرىا رافضة للمقاكمة كالجهاد 3مر من المقيم العاـفي الموضوع رغبة منو أك بأ 2الحكومة الخليفية

راغبة في الخضوع كاالستسبلـ. كىو الموقف الذم تدؿ عليو الرسائل الخليفية لعدة قبائل جبلية عقدت العـز 
صبحت تحت نظر ، خاصة كأف المنطقة أحدلريسوني لم يكن ليقبل كظيفة تحت إشراؼ أ. لكن ا4مقاكمةعلى ال

ال "موقفو بانيا، كلم يحل بينو كبين توليو إسإليو ككاعدتو بو إ خليفة للسلطاف، كىو المنصب الذم كاف يطمح
يطلب الزعامة من لعرض ك . الشيء الذم جعل الريسوني يعرض عن ىذا ا5المعركؼ من االستعمار الفرنسي"

مع الترحيب بو كمجاىد في  ،ربطة الثبلثة لطلبو الزعامةالجهاد، فكاف الرفض من زعماء األ ربطةالمجاىدين في أ
ره مر الذم جعل حضو ، األ6بطة الثبلثة بالمنطقة، مما خلق جوا من التوتر داخل األر الرباط ال فرؽ بينو كبينهم

عد ال بن لو حضور قوم في رباط ابن قريش إذ لم يكن من تأسيسو باىتا؛ إداخل الرباط في السنتين األكليي
طرؼ عدة قبائل باستثناء  نو، فتمت لو البيعة في الضريح المشيشي منبعد انسحاب المجاىدين مـ 1915
التهامي ذلك راجعا لخذالف الزعيم الركحي لقبائل غمارة محمد بن الصديق، كما ذكر كلم يكن ، أنجرةغمارة ك 

نواع القمع استعمالو أك  مطبوعا عليو من االستبداد في تصرفاتوالريسوني لى ما كاف لوزاني كلكن "مرجع ذلك إا
كالقهر كالقسوة التي ال تطاؽ، مما جعل تلك القبائل تنفر منو كتنشق عنو، حتى ال تنصاع كتذعن لقهره 

اعترض بو العبلمة محمد بن الصديق . ففشل في لم شمل المجاىدين حولو، كىو الرأم ذاتو الذم 7كسيطرتو"
 على توليتو عليهم نظرا لتسلطو كجبركتو.

ن بني عمومة الشيخ محمد بن الصديق لكن حسب ركاية التهامي الوزاني فإنو حتى التجكانيين الغماريي
" أك ره شيخهم سواء في "سبحة العقيقحمد بن الصديق عن كالده باعتباللريسوني، عكس ما ذكره العبلمة أ دانوا

                                         
ٝتاء ا١تشاركُت ُب ا١تؤ٘تر العاـ النطبلؽ "أف أ الشريف الريسوني كالمقاكمة المسلحة في شماؿ المغربز حكيم ُب كتابو "ذكر ٤تمد بن عزك  -1

ٝتاء ا١تشاركة كاليت كانت ٘تثل ف التليدم، كلكن مع اختبلؼ ُب األبزاكية سيدم يوس 1913مام  11ق/1331اٞتهاد بتاريخ ٚتادل الثانية 
فيها غمارة ا١تمثلة ٔتيمد بن الغايل كبٍت عركس ٔتيمد كلد سيدم ٟتسن ككلد ٛتيدك السكاف ككلهم ٖتت رئاسة  جل القبائل اٞتبلية ٔتا

 .85–80 ص. ص ـ،1981الريسوين، كىو عكس باقي الركايات. مطبعة الساحل، الرباط، 
 حملمد داكد. تاريخ تطوافمن  166–165 ص. ، ص11نص الرسالة ُب اجمللد  -2
 .163 .صـ. س، ، 11مد داكد ُب تارٮتو، اجمللد أشار لذلك ٤ت -3
 .176–164 ص. صـ. س، ، ، اٞتزء األكؿتاريخ تطوافداكد،  -4
 .109 .ـ، ص1981، مطابع الشويخ، تطواف، موقف الشريف الريسوني من االستعمار الفرنسي٤تمد عزكز حكيم،  -5
كثائق ٤تمد اٟتبيب التجكاين،  أنظر ف تابعاف لو ك٫تا رباط الدشريُت كرباط بورياف.خراكاف رباط ابن قريش رباطا رئيسا فإنو يوجد رباطاف آإذا   -6

 .46 .، ص1986، مطبعة تطواف، تطواف، ـ1913كتحقيقات عن المجاىدين برباط دار ابن قريش ضاحية تطواف، 
 .217 .صـ. س، ، ...بطاؿ الشماؿالمنهاؿ في كفاح أالعريب اللوه،  -7
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امة الريسوني، سباني بزع، قاتلوا المحتل اإلن كباقي القبائل"التصور كالتصديق"، أم أف األشراؼ التجكانيي
ـ، حيث 1915يناير  11خرل، كجددكا ثقتهم بزعيمهم "يـو مجاىدم القبائل األ لى جانبكخاضوا عدة معارؾ إ

ه خمسة من رجاؿ كل مدشر بجميع القبائل حضر  ،انعقد بمدشر الزكة بجبل الحبيب مؤتمر تحت رئاسة الشريف
إال مداشر  الغمارية كالجبلية، ككذلك من قبائل غزاكة كبني زركاؿ كبني مزكلدة كالرىونة كبني سعيد، فلم تتغيب

كبر مؤتمر عرفتو المقاكمة المسلحة . في أ1، كتم االتفاؽ على تجديد الثقة للشريف الريسوني"أنجرةقبيلة 
 يث اعترؼ بزعامة الريسوني كلم يعكر صفو ىذه الزعامة سول الغمارم محمد بن الصديق.بالمنطقة الجبلية، ح

 25"فرانسيسكو خوردانا"، تم تعيين "برنكير" مفوضا عاما في  اإلسبانيكمباشرة بعد موت المقيم العاـ 
بقطع العبلقة  فبداـ، كالذم غير سياستو اتجاه المنطقة باعتباره كاف من دعاة التصعيد العسكرم، 1919غشت 

كال خوؼ من ثورتو،  ،كلى انتهت كلم يبق ىناؾ داع للهدنة مع الريسونيمع الريسوني ألف الحرب العالمية األ
لمقاكمة الغمارية سباني، كالذم كاف يقابلو قوة كصبلبة احف من اجل توسيع منطقة النفوذ اإلكشرع "برنكير" بالز 

تاد كاف في مصلحة استمرار الجهاد، التراجع، بعد تركها لمعدات كع سبانية علىكالجبلية التي أرغمت القوات اإل
يبحثوف عن خصـو الريسوني في القبائل الجبلية  ،حسب رأم التهامي الوزاني ،سبافالشيء الذم جعل اإل

فضل من العبلمة محمد بن الصديق الغمارم، من حولو، كلم يجدكا لهذه المهمة أكالغمارية لتفريق المجاىدين 
كاف لو نفوذ كبير في ىذه القبائل "فاتصل الكركنيل كاسترك خيركنا ما بين شهر مارس كغشت من سنة   الذم

قبائل  سبانيا في بعضدرقاكم، فتعاكف معو في بث سياسة إـ بالشيخ سيدم محمد بن الصديق الغمارم ال1919
ذكرتو عن الحرب بعد المهادنة، ستاذ التهامي الوزاني في مكقد تحدث األ. 2"أنجرةغمارة كقبيلتي بني سعيد ك 

كلى، فقاـ بتغيير خطة المية األكىي سياسة اتبعها "برنكير" بعد كفاة "خردانا" التي صادفت نهاية الحرب الع
نظرا لما كاف يتمتع بو من نفوذ في تلك  ،سلفو، كالتي اصطدمت بعدـ رضى الريسوني عن السياسة الجديدة

، مقابل ضمانو األمن كالسبلـ، كإف كانت سباف في منطقة نفوذهصد تقدـ اإلرا لمنهجو القائم على القبائل، كنظ
ص "خردانا" لكن قبل ىذا بكثير سباف في شخركاية العبلمة أحمد بن الصديق عن كالده تؤكد أنو تخابر مع اإل

على ـ، عندما كاف في طريق عودتو من سفره لقبائل غمارة، حيث طلب منو "خردانا" الموافقة 1915م سنة أ
على كاليتو، فكاف تولية الريسوني فرفض، كذلك في فترة تهيئ "خردانا" للهدنة، فاغراه بالماؿ مقابل التوقيع 

نا" قراره، فتمت الهدنة، . كرغم معارضة الشيخ الغمارم نفذ "خردا3ت الغرفة ذىبا ما رضيت"كلو مؤل: "جوابو
دانا"  سلطة الريسوني على تلك القبائل طواؿ مدة "خر  سباف على تولية الريسوني للمنطقة، كبذلك دامتكاتفق اإل

                                         
موقف الشريف الريسوني من فسو أكده ٤تمد ابن عزكز حكيم ُب . القوؿ ن73 .ىامش صـ. س،  ،...المقاكمة المسلحةالتهامي الوزاين،  -1

 .111 .صـ. س، ، ...االستعمار الفرنسي
 .155 .صـ. س، ، 3، ج تاريخ تطواف٤تمد داكد، /. 89. صـ. س، ، ...المقاكمة المسلحةالتهامي الوزاين،  -2
 طركحة.من األ 384. من ا١تخطوط. ص 79 .صـ. س، ، ...حة العقيقسبأٛتد بن الصديق،  -3
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حمد الريسوني دم الحسن الريسوني الذم سيقف ضد أشيف الفرنسي لشخصية سيكمقيم عاـ. كتشير كثائق األر 
الغمارم قصد بداية  متارسيشرع في جلب األسلحة من ميناء أ مستغبل كالء قبيلة االخماس كبني زجل، اذ

ف جل المجاىدين في رباط ابن قريش لم يكونوا كبما أ .1ني حسب نفس الوثائقحمد الريسو مشركعو ضد أ
لما انقلب "برنكير"  لذلك، ـ؛1915راضين عن الهدنة كعن سياسة الريسوني، فقد تشتتوا عن الرباط منذ ىدنة 

درة فوجد نفسو مضطرا لمغاكانت شعبيتو في القبائل الجبلية قد تقلصت،   ،على الريسوني في تلك الظركؼ
ال ألف محمد بن  "برنكير" للتوسع دكف كبير مقاكمة،ماـ زاكيتو بتازركت، مما مهد الطريق ألى محل الرباط إ

يت لوحدة صف المجاىدين  الصديق الغمارم سهل احتبلؿ مناطق نفوذه، كلكن بما تسبب فيو الريسوني من تشت
ثر عبر عنو محمد داكد بعامل مفعوؿ أ و ماسباب تراجع المقاكمة المنظمة في ىذه الفترة، كىكواحد من أىم أ

خر كىو . كما أضيف لذلك عامل آ2ك مجبرينالراحة كالبعد عن الجهاد راغبين أالهدنة، حيث اعتاد الناس على 
 القبائل.ار الرعب في صفوؼ بعض ثتوسع في البر كالبحر كالجو، مما أعدىا "برنكير" لهذا الة الجبارة التي أالقو 

الترغيب  رسائل، بإرسالها مل المساعدة الذم كانت تقدمو الحكومة الخليفية لسلطات الحمايةلى جانب عاىذا إ
لى االنكسار كإعبلنها الخضوع. ككانت ائل المجاىدة إالعديد من القب دفع، األمر الذم للقبائل المقاكمة كالتهديد

كاف من   بالخضوع كاالستسبلـ. فما ، فأجابوىا3من بينها قبائل غمارة، بعد أف تمت مراسلتها من طرؼ الحكومة
مع ف تدخل بطلبو من "الحكومة الخليفية التي فتحت لو ذراعيها بعد خبلؼ العبلمة محمد بن الصديق إال أ

ن مرزكؽ على عدة قبائل غمارية، خصمو الريسوني مع الحكومة الحامية، رسالة يطلب فيها تولية المختار اب
صدر . كبعد أياـ، 4ف كتابو كاف موقع االعتبار كاالستحساف"سالة أخبره فيها بأالوزير الصدر )ابن عزكز( بر جابو فأ

ظهير بتولية المستوصى بو على قبائل غمارة. فكاف العبلمة محمد بن الصديق بهذا التدخل قد رضخ لرغبة 
نصاره  جل من أينة في ظل االحتبلؿ، كتدخل لتولية ر لى الهدكء كالسكالخليفية في ىذه الفترة الطامحة إالحكومة 

كباقي القبائل المستسلمة، ككأف المشكلة كانت في الريسوني كحده ال في االحتبلؿ. كبتوسطو ذاؾ جعل قبائل 
ر محمد داكد "ضرب كلكن على حد تعبي ،حبا فيو ،غمارة تحت مظلة سلطة الحماية التي لم تلب رغبة الشيخ

شخاص ضعاؼ تحت إمرتها، كمن نفوذه على عدة أ قها كتوزيع مناطقبعاد الريسوني من طريعصفورين بحجر )إ
عبوف في كثيرا ما يل–قاتلهم اهلل–ثم التقرب من الشيخ الذم ظل عصيا عليها لمدة طويلة( كالسماسرة السياسيوف

بالوعود باؿ، كبعض الرجاؿ المنتسبين للعلم كالدين، كثيرا ما يثقوف مثل ىذه المواقف، أدكارا ال تخطر  على 

                                         
1

- Archives Nantes, Ministère des Affaires Étrangères, MAROC, D.A.I., A 28. Extrait du Rapport n 2, du 24 

Janvier 1919 de Tetouan. 

فرباير  20ض ا١تقيم العاـ كنائب مدير دائرة ا١تخابرات ُب الرباط ا١تفو (   BOISSIEUX) يتضمن ىذا األرشيف ٣تموعة من التقارير ا١توقعة من
 ، كترسل ىذه التقارير إىل قادة ا١تناطق التالية عرباكة كحد كورت كمشرع بالقصَتم. 1919

 .183 .صـ. س، ، ، اٞتزء األكؿتاريخ تطواف٤تمد داكد،  -2
 .187.صـ. س، ، ، اٞتزء األكؿتاريخ تطوافمد داكد، ٤ت أنظررسالة الوزير الصدر بطلب الطاعة من قبيلة غمارة،  -3
 .193 .صـ. س، ، ، اٞتزء األكؿتاريخ تطواف٤تمد داكد،  -4
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صادقوف، فيقع  كلئك السماسرة من قوؿ ىم فيوغتركف بفتح أبواب اآلماؿ، كيظنوف أف ما يقولو أالمبذكلة، كي
 .1ك بحر اآلثاـ"هم إال كىو غارؽ في حمأة الخيانة أكدية الغركر، كقد ال يشعر الواحد منالكثيركف منهم في أ

يما، كيمكن تفسيره ف ىذا التصرؼ من العبلمة ليس سلن ىذه الشهادة للمؤرخ محمد داكد أنستشف م
قوالهم. كلعل مثل ىذه ن بالسماسرة الذين ال يصدقوف في أبالخيانة كإف من غير قصد، بل بسبب حسن الظ

الحرص على مصالح االستعمار، التصرفات في ىذه الفترة جعلت البعض يصف تدخل الشيخ الغمارم بالخيانة ك 
كؿ، كذلك بالرغم من االختبلؼ في تحقيقو لمذكرة األ عزكز حكيم كمحمد ابنمثاؿ ىؤالء التهامي الوزاني كمن أ

بين ف نتائج المخابرة م في ىامش المذكرة بخصوص االسم، إال أنو أكد أالذم كشفو محمد ابن عزكز حكي
ف كاف صاحب المذكرة يتحدث عن العبلمة محمد بن الصديق كاإلسباف كانت جيدة على الجيش اإلسباني، كإ

كالمحقق يتحدث عن  .سترك خيركنا، الذم لعب دكرا مهما في التدخل السلمي بالمنطقةالمخابرة مع الكركنيل كا
سبانية بطنجة، فهما أكدا النتيجة نفسها، كىي التوسع كنيل "باطشوط" رئيس المخابرات اإلالمخابرة مع الكر 

"احتل  الصدد:ىذا ذ يقوؿ التهامي الوزاني في مساعدة العبلمة محمد بن الصديق، إالناجح في المنطقة بموجب 
كبوعدا  1919فبراير  26ؿ سريف في تطفت بآ التالية:رينكير المراكز في عهد المقيم ب اإلسبانيالجيش 

كتيكساس كل ذلك بفضل مساعدة  أسراسكبني صالح كدار الشاكم ككادم الك كترغة كقاع  أنجرةكالطويلع ب
ناؿ سخط القبائل الغمارية  سبانية، لكنوحكومة اإلاـ كال. فناؿ رضى المقيم الع2الشيخ ابن الصديق الدرقاكم"

. فالتهامي الوزاني اتهمو بالتخابر مع "خيركنا" لكن 3ـ 1921 أكتوبرمرت بإحراؽ زاكية تجكاف يـو فاتح التي أ
ىو المتفاكض مع الشيخ الغمارم  4ف "باطشوط"و جنبية في التصحيح ليكعزكز حكيم يعتمد الوثيقة األمحمد ابن 

من خبلؿ  ،ف "برنكير" ىو فعبل مهندس التغلغل السلميلوقت الذم ذكرت مثبل ماريا ركسا أرنكير. في افي فترة ب
همة الشريف سبانيا، ككاف ممن اشتهر بهذه المنين مع إاالعتماد على توزيع الهدايا كاألعطيات على المتعاك 

 .6محمد بن الصديق ، كليس بمساعدة5سباف على التوغل في قبائل غمارةالبقالي الذم ساعد اإل

                                         
 .193 .صـ. س،  تاريخ تطواف،داكد،  -1
 .82 .صـ. س، ، ...المقاكمة المسلحةالتهامي الوزاين،  -2
، المقاكمة المسلحةالتهامي الوزاين، /. 146. ، ص2004لعريب، تطواف، ، مطبعة ا٠تليج ااٞتزء األكؿ، معركة تازركت٤تمد ابن عزكز حكيم،  -3

 .89 .صـ. س، 
نو اسم طاء "باطشوط" ىكذا، ٦تا يدؿ على أكرد ىذا االسم ُب تاريخ ٤تمد داكد من غَت طاء، ُب حُت عند التهامي الوزاين يثبتو ْترؼ ال -4

 ر معو ُب ىذه الفًتة. لشخص كاحد خاصة كىو االسم ا١تتهم للعبلمة ٤تمد بالتخاب
 .114 .، ص2010كىل يل، مؤسسة الغٍت للنشر الطبعة األ، ترٚتة كنزة الغافي خندؽ الذئب معارؾ المغربماريا ركسا دم مادارياغا،  -5
ت الريف كجبالة" هنا اعتمدت على كتب "برنكَت" نفسو مثل كتاب "ٛتبلرياغا ْتيادىا كموضوعيتها، خاصة أعرفت ا١تؤرخة ماريا ركسا دم مادا -6

بلمها كبعض قبائل ف سبب استسب استسبلـ قبائل غمارة، بل ذكرت أنو كاف سبخ ٤تمد بن الصديق معو، كمل تذكر أكمل تنقل عنو تعاكف الشي
يث كانت ا، حف بعض القبائل كاف استسبلمها صوريا فيها اٞتوع كاٞتفاؼ، كما ذكرت أساس للظركؼ الطبيعية اليت قهرهتم ٔتالريف راجع باأل
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ائل سباف جعل القبعض الوثائق الفرنسية الواردة في أرشيف نانت، أف تعاىد الريسوني مع اإلكتشير ب
كبد الريسوني العديد من   كىو ماللمسيحين، لذا كجب الثورة عليو  كؿ عميبلالغمارية كالجبلية ترل في األ
ف الذم كاف ا على أف يهاجم غمارة، غير أاف مصر ف الريسوني ك. كتؤكد كذلك أ1الخسائر حسب نفس الوثائق

لى كاالخماس إ أنجرة، في ظل خوفو من انضماـ قبيلة يعيقو ىو صعوبة تكوين جيش قادر على ىذه المهمة
لسبلح كالماؿ منهم، لكن خذ ا، يألمافطرؼ األمحميا من كاف ف الريسوني  رة. ككاف الفرنسيوف يعتقدكف أغما

ف ، كتشير الوثائق الفرنسية دائما أكلى ستجعل مكانة الريسوني تتراجعالعالمية األخسارة األلماف في الحرب 
بلقة ية عأنو لم تكن ىناؾ ألى إ خلصكمن ىنا ن .2القبائل الجبلية مستعدة للتحالف مع الفرنسيين ضد الريسوني

الختبلؼ التوجهات، ، نظرا حمد الريسوني، بل كاف ىناؾ تنافر كتباغضتقارب بين الشيخ محمد بن الصديق كأ
خضع الزعماء لبعضهم البعض. كما نؤكد بأف   ، كقلماينزعيمكانا لو مكانتو ككبلىما   كانت  كلكوف كل منهما

، الشيء الذم جعل ماكالظركؼ المحيطة به ما كمصالحهماتهامع سلطة الحماية انطبلقا من قناع هما تعامبلكلي
حسن استغبلؿ في بسط ما استغلتو سلطات الحماية أ ، كىواإلسبانيقاكمة تتشتت في مواجهة التدخل قول الم

 تها على منطقتي جبالة كغمارة.سيطر 

 :مْقع قباٜل غناصٗ مً االضطضابات الزاخلٔ٘ يف مشال املػضب –3

بْمحاصٗ متضر- 1 –3
3
 ّمْقف قباٜل غناصٗ ميُ 

من المشاكل كالمحن، تميزت فترة ما قبل انتهاء القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين بمجموعة 
تناسلت كتكاثرت بموت السلطاف الحسن بن محمد بن عبد الرحمن ككالية ابنو المولى عبد العزيز الحكم سنة 
                                                                                                                                       

 أنظر جل اٟتصوؿ على تسهيبلت ُب ا١توانئ ٞتلب ا١تؤكنة اليت ٭تتاجوهنا ليستعدكا للمواجهة فيما بعد.ىذه القبائل توىم اإلسباف با٠تضوع من أ
 .116.صـ. س، ، ...في خندؽ الذئب معارؾ المغرب ماريا ركسا دم مادارياغا،

1
- Archives Nantes, Ministère des Affaires Étrangères, MAROC, D.A.I., A 28. Extrait du Rapport n 3, du 7 

Fevrier 1919 de Tetouan.  
2
- Archives Nantes …, op. cit., Extrait du Rapport n2, du 24 Janvier 1919 de Tetouan.  

ل زرىوف يلقب بأيب ٛتارة، ادعى السلطنة ـ اٝتو اٞتيبليل بن ادريس من جب1902-1908/  ى1328-1320ىو فتاف ظهر ُب نواحي تازة سنة  - 3
على ا١تغرب معتمدا على السير كالشعوذة لسلب عقوؿ البسطاء ُب دعوتو اليت كجدت صدل لدل بعض قبائل نواحي كجدة كفاس كتازة، 

حق بالعرش من أخيو ادعى أنو األمَت ا٤تمد بن السلطاف موالم اٟتسن ا١تظلـو كا٢تارب من السجن بعد أف قضى فيو ٙتاف سنوات، ىو األ
تو األصغر السلطاف موىل عبد العزيز، كلقد صدقو الناس ُب دعواه ٞتهلهم بصورة كأكصاؼ األمَت ا٤تمد فاتفقوا على مناصرتو، فكوف منهم ٚتاع

الذم يصلو من  اليت بدأت با٢تجـو على مراكز السلطة ا١تغربية كما على القبائل اليت يريد إخضاعها لسلطتو مستعينا على مشركعو با١تاؿ
حيث كاف لو اتصاؿ بالفرنسيُت الذين استعملوه ُب عدة مواقف لصاٟتهم، كما أنو من  اإلسباف امتيازا كبَتا الستغبلؿ  ؛السلطات االستعمارية

كت أحيانا مناجم حديد الريف. كبذلك استطاع فرض سيطرتو على مناطق الشماؿ من ناحية كجدة كالريف إىل ناحية فاس كطنجة بالقوة كاٞترب 
ست كاٟتيلة كا٠تديعة أحيانا أخرل، أما من عارضو فكاف ٢تم القتل كالتدمَت حيث قتل عددا كبَتا من ا١تعارضُت ١تشركعو، كىكذا دامت فتنتو 

لقي عليو سنوات إىل أف اشتهر أمره بُت الناس، كانكشف تواطؤه، فبعث ا١تخزف رجالو ليعرفوا الناس حقيقتو، فانفض الناس من حولو كحوصر كأ
مذكرات /عبد الرٛتن عبد اهلل الصنهاجي، /. 100، ص 3ج  تاريخ المغرب"،التهامي الوزاين، " أنظر ليتم إعدامو.ـ 1908القبض ُب دجنرب 

/ علي الريسوين، /. 28-27 ص. ص ،ا١تغرب ،، مطبعة فضالة احملمديةـ1986إلى  1947في تاريخ المقاكمة كجيش التحرير المغربي من 
 .126 .ص"، ـ. س، صنعوا التاريخأبطاؿ "
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ـ كىو ابن الثالثة عشرة تحت كصاية اباحماد )الوزير أحمد بن موسى(، الذم أشرؼ على تربية 1894/ ى1311
مما ساب شغل السلطاف باللعب كالهدايا، ي الدكلة على حالسلطاف الصغير، حرصا على توطيد سلطتو كمكانتو ف

، الشيء الذم أدل إلى ـ1900/ ى1318ة كزيره ابا احماد جعل الطفل غير مهيأ لتحمل أعباء السلطة كلو بعد كفا
إفراغ خزينة الدكلة بمصاريف ال فائدة ترجى منها استجابة للضغوط األجنبية الداعية إلى اإلصبلح خاصة فيما 

أثار قلقا عميقا كسط عامة المغاربة مما بالجانب المالي، كالذم بدأ "بإدخاؿ الضريبة المعركفة بالترتيب، تعلق 
مما فسح المجاؿ  ،الذين استاؤكا من حذؼ الجباية الشرعية كمماثلة النظاـ الجبائي اإلسبلمي بنظيره لدل الكفار

قبائل برئاسة الجيبللي الزرىوني الملقب ببوحمارة . كتمرد ال1أماـ سلسلة من االنتفاضات الشعبية ضد المخزف"
  .ـ، أم بعد سنتين فقط من كفاة ابا حماد1902/  ى1320 سنة

إشعاؿ نار ثورتو على العرش، كاستطاع حشد العديد من القبائل حوؿ مشركعو، صمم بوحمارة العـز على 
ارل يلهونو باللعب مع صبيانهم. باعتبار أف عرش المغرب جلس عليو أخوه الصبي الصغير، الذم صار النص

الحقيقة، بواسطة أخي الذم أجلسوه  المغرب فيفاآلف ىم الذين يحكموف  تغرير الناس بأقوالو" محاكال بذلك
على العرش كدمية متحركة. ثم يقوؿ لهم أنا موالم محمد بن الحسن، كأنا أحق بالعرش منو كأريد منكم أيها 

كىكذا تعاكنت معو  2الشجاعة كالغيرة على الدين كالوطن." عرفتم بو مناألبطاؿ أف تنصركني كتعضدكني بما 
كأصبحت صبلة  1902مجموعة من القبائل إما إغواء كخداعا منو أك خوفا من بطشو، فبويع سلطانا بتازة سنة 

كاجهتو  . لكن مع ذلك بقي العديد منها خارجا عن سيطرتو بعيدا عن االستجابة لو. كمنها من 3الجمعة تقاـ باسمو
كقبائل الريف الوسط من مثل قبائل بني كرياغل كبقيوة كآخرين بعد اكتشاؼ خيانتو كخداعو لهم إثر تنازلو عن 
معادف أيت بويفركر لصالح األكربيين، مما أثار سخط القبائل المعارضة للتوسع األجنبي في أراضيها. ككذلك 

ية تجكاف مثبل التي لم تستجب لو "بعدما راسل بوحمارة الشأف بالنسبة لبعض المناطق التابعة لقبيلة غمارة كقر 
شيخ الزاكية التجكانية السيد محمد بن الغالي يأمره بالبيعة لو فأجابو الشيخ بأف في ذمة المسلمين بيعة شرعية 
 كأف المجاىد إذا طلب اإلمارة بطل جهاده، ىذا بالرغم من أف عددا مهما من أعياف قبيلة غمارة في قبيلة متيوة

كفي بني منصور نفسها على مقربة من قرية تجكاف كانوا إلى جانب بوحمارة، حيث كانت تحت أيديهم تعيينات 
كمع ذلك لم تفعل تجكاف ما فعل جيرانها كرفضت بيعتو فكلف ىذا  4برسم القواد كالقضاة موقعة من طرفو."

حمارة بدءا من نهب أمواؿ الزاكية بقبيلة الرفض الزاكية التجكانية العديد من المصائب كالمحن من طرؼ أتباع بو 
                                         

، 10منشورات تيفراز  ،مطبعة النجاح اٞتديدة ،محمد بن عبد الكريم الخطابي كالكفاح من أجل االستقبلؿماريا ركسا ذم مادارياكا،  - 1
 . 57 .، ص2013لطبعة األكىل ا

 .26 .ص ،ـ1982- ى1402، مطابع الشويخ، المنهاؿ في كفاح أبطاؿ الشماؿالعريب اللوه،  - 2
 .58. ص، ـ. س، الخطابي...محمد بن عبد الكريم ماريا ركسا ذم مادارياكا،  - 3
"موسم  ٤تمد اٟتبيب التجكاين،/ ، يقوؿ عن عدة مصادر شفوية.32- 31 ص. ص ـ.س، ،...كثائق كتحقيقات٤تمد اٟتبيب التجكاين،  - 4

 .1980أكتوبر  23، ا٠تميس 1135عدد ال جريدة الميثاؽ الوطني،ديٍت بتجكاف قلعة النضاؿ كالصمود"، 
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كىذا الموقف يعتبر ىو موقف األسرة الصديقية باعتبار أف العبلمة محمد بن  .بني زركاؿ كقبيلة متيوة لوطة
ـ، مما 1901/ ى1321الصديق كاف ال يزاؿ في تجكاف لم يستقر بعد في طنجة التي استوطنها ابتداء من سنة 

إذ لم تكن زاكية طنجة موجودة آنذاؾ، كالتي سينشئها بعد انتهاء ثورة  ،جكاف ىو رأيويعني أف رأم الزاكية في ت
ـ، كالذم سيتمكن 1907/ ى1326بوحمارة، لكونو حصل على ظهير اإلنعاـ من السلطاف المولى عبد العزيز سنة 

 1911.1/ ى1329بموجبو من قطعة أرض لبناء زاكية خاصة بو، كلم ينتو من ذلك إال في سنة 

كما تشير بعض المراسبلت المخزنية إلى أحد قواد غمارة على ضركرة الحرص من ثورة بوحمارة 
خديمنا القايد األرضى إلى القائد المختار بن مرزكؽ: " ، إذ يقوؿ السلطاف المولى عبد العزيزكاالستعداد لها

بعض المفسدين الذين ال  عليوكاجتمع كبعد علمنا الشريف، بوحمارة الرككي دخل الريف  المختار بن مرزكؽ ...
كأف تكثركا العسة بمراصيكم المعركفة، أما  ناحيتكم ... كحـز منأف تكونوا على باؿ  نأمركم، كال عهدملة لهم 

إف أىم ما أثار انتباىنا  2..." من ماؿ األحباس كأف تصرؼآذنك بشرائها بمعرفتك  فإنيكالمكاحل عن الباركد 
 ىو:في ىذه الرسالة 

 ببوحمارة إلى ببلد غمارة. الرككي الملقبة الجيبللي الزرىوني كصوؿ حرك -
إفبلس خزينة الدكلة المغربية في ىذه الفترة إلى درجة عدـ قدرتو على إرساؿ مساعدات إلى منطقة  -

 غمارة.
الذم كانت "الجماعة"  (Autonomia) كانت ببلد غمارة تتمتع بما يسمى حاليا بالحكم الذاتي -

كبين ها الداخلية بنفسو، أما القائد أك الشيخ فقد كاف بمثابة كسيط بين الجماعة بمقتضاه تباشر شؤكن
 أك خليفتو أك عاملو بالمقاطعة التي تنتمي إليها القبيلة أك مجموعة قبائل. السلطاف

إف الوضع المزرم الذم نتج عن ضعف السلطة المركزية، جعل المغرب يعاني من أنواع االستغبلؿ 
حاشية العرش كأذنابو من كزراء كباشوات كقواد كغيرىم، ممن كاف ال يهمهم إال نهب  كاالضطهاد من طرؼ

على حساب مصلحة البلد بسرقة أجور كمؤف الجيش الذم كاف في مواجهة بوحمارة.  األمواؿ كجمع الثركات كلو
الب المعارؾ. مما جعلو يعاني الجوع كالحاجة، الشيء الذم أضعفو أماـ جبركت عدكه الذم انتصر عليو في غ

فكاف ىذا الواقع سببا في قذؼ المغرب إلى بؤرة عميقة من المشاكل المعقدة كالشدائد المرىقة بسبب الديوف 
عها كبيوت الماؿ خاكية، فيعمد كلما قامت ثورة اضطر إلى قم" التي تراكمت على المولى عبد العزيز، إذ

ى ردىا كال رد حتى فوائدىا. فكاف ذلك من األسباب لبلقتراض من الحكومة الفرنسية مبالغ ال قبل للمغرب عل

                                         
 من األطركحة. 348-347 ص. ص اٞتزء األكؿمن ا١تخطوط،  56 .ص، ـ. س، ...سبحة العقيقاٛتد بن الصديق،  - 1
 .195 مرجع سابق، ص. أطلس قبائل غمارة...،عزكز حكيم،  - 2
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الشيء الذم جعل البلد يغرؽ في جحيم األزمات كالفتن  ،1المباشرة في نصب الحماية كفرضها على المغرب"
قبل الحماية ىو السبب في  الوضع المتفكك كالمنحل في فترة ما ىذاالتي انتشرت في جميع أنحائو فيما بعد. 

"بالسيبة "ك باألخص في منطقة الشماؿ، حيث كثر اللصوص كقطاع الطرؽ الذين  كاف يسمى  أك ما األمنكضعية 
ركعوا المداشر كالقرل بسرقاتهم كاعتداءاتهم المتكررة في ظل ضعف المخزف، الذم أصبح عاجزا عن رد مثل 

بالمحبلت المخزنية ئم حتى ف ىزا، إذ كثيرا ما ألحق ىؤالء المعتدك ىذه المظالم، التي أصبحت تهدد حتى جنوده
الشيء الذم أدل إلى ضعف ىيبة المخزف في النفوس، كظهور بعض المقاكمين لهذه الظاىرة بعد  الكبرل،

اقتناعهم بأف ال رادع للظلمة إال بحماية ذاتية كعائلية، فبدأكا نشاطهم كثورة على الظلم الذم مورس عليهم كعلى 
تنظيم كتجهيز العدة البلزمة للقياـ بذلك، جعل الكثير ممن أراد ذكيهم من طرؼ قطاع الطرؽ، لكن قلة الموارد ل

الثورة على الظلم احتراؼ اللصوصية لتمويل جماعتو كتزكيدىا بما يحتاجو أفرادىا من المؤف كالمبلبس كالعتاد 
الحربي كسائر النفقات، فعمدكا إلى ىذا األسلوب في التكسب، حتى أصبح بعد طوؿ مدة الممارسة حرفة 

فسوف فيها كيتسابقوف إليها. فهذا الفعل كإف كاف انطلق من فكرة حسنة، إال أنو اعتمد أسلوبا سيئا أساء يتنا
لمجتمعات ىؤالء األشخاص، كحتى كإف تحسن سلوكهم بدخوؿ االستعمار كتقدمهم لصفوؼ المقاكمة 

 2المسلحة، لم تمح تلك الخطيئة من جبينهم.

عبز امللو ذلٕ الزًٓ تزخل –2- 3
3
  :غناصٗيف  

عدد الركايات حوؿ جهاد األمير عبد الملك بن محي الدين حفيد األمير عبد القادر الجزائرم، كتضاربت تت
اآلراء بين اعتباره مجاىدا بالغالي كالنفيس مساندا المجاىدين في عدة جبهات، كبين اعتباره خائنا خذؿ 

 لصالح عدكىم.  بالوشاية ضدىمالمجاىدين 

بلى ببلء حسنا في رد ثورة بوحمارة، كرد عدكانو، حيث "التحق عبد الملك بره رجبل أفمن الباحثين من اعت
محي الدين كالطيب البوشيخي كلد ابن عمامة بجيش الحكومة فكانت لهما مواقف مشرفة في الجيش الحكومي 

"انتقل إلى ضد الجيش الحكومي، بعدما لى جانب بوحمارة . بينما ىناؾ ركاية تقوؿ بأنو كاف إ4ضد بوحمارة"
لى جانب الدعي بوحمارة ضد قوات السلطاف عبد العزيز، الذم عينو الحقا في منصب المغرب، حيث حارب إ

تنفيذا لمقتضيات عقد الجزيرة الخضراء سنة  ،مفوض لقوات الشرطة التي استحدثت في الموانئ المغربية
                                         

 .104 .ص ،3مطبعة الريف تطواف ج ـ، 1940- ى1359، مكتبة النشر بتطواف سنة تاريخ المغربالتهامي الوزاين،  1
 بتصرؼ. 48 .صـ. س،  ،...المنهاؿ في كفاح أبطاؿ الشماؿالعريب اللوه،  2
مَت عبد القادر اٞتزائرم، ظهر كشخصية ذات شأف ُب ا١تغرب إباف التفاىم ا١تغريب الًتكي على الدين ىو حفيد اجملاىد الكبَت األعبد ا١تلك ٤تي  - 3

ين سفَتا ٢تا ُب ا١تغرب مَت ٤تي الدبد اٟتميد، فقررت الدكلة العلية أف تبعث األكؿ كالسلطاف عإباف ا١توىل اٟتسن األ يل السياسيتبادؿ التثم
الحركات االستقبللية في تو ُب ا١تغرب. أنظر عبلؿ الفاسي، حد من رعاياىا ٦تثبل لدكلانت ٖتت النفوذ الًتكي، لذا عُت أف اٞتزائر كباعتبار أ

 .88 .دار الطباعة ا١تغربية، تطواف، بدكف تاريخ، ص ،المغرب العربي
 .104 .ص، ـ. س، 3، جتاريخ المغربالتهامي الوزاين، /. 67.صـ. س، ، ...كثائق كتحقيقاتاٟتبيب التجكاين،  -4
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فيظ في نفس المنصب على منطقة ـ تمت تزكيتو من طرؼ السلطاف المولى عبد الح1912ـ، كفي سنة 1906
لى جانب جيش السلطاف إ ف يكوف قد قاـ ضدالمكافأة تليق بالركاية األكلى، أما أف كانت مسالة . كإ1طنجة"
 فهذا ما ال يعقل. ،يكافئو السلطاف بمنصب؛ ثم عدكه

لشيخ كطيدة بقبائل غمارة كزعمائها، كبالخصوص ا و عبلقاتلتكمن أىمية ىذا الرجل في كونو كانت 
لى حد تخوينو. ع عبد الملك محي الدين بل ذىبوا إمحمد بن الصديق، بعدما امتنع أىل الريف عن التضامن م

سباف عن عمبلء، فوجدكا الخائن عبد الملك الجزائرم حفيد األمير عبد من ابن عبد الكريم بحث اإل"كللخبلص 
لى اجتماع بغية التخلص منو كدعا ابن عبد الكريم إ قائدا على قوة من الجنود ككجهوه إلى مليلية،القادر، كعينوه 

عبد الكريم قيادة في  بخديعة فطن لها، فلبى الدعوة كحضر االجتماع محاطا بجماعة مسلحة، فعرض عليو ابن
، كإما ألنو ف يرد عليو، ثم خرج صامتا كقد اختفى فيما بعد، إما ألنو قتل في المعركة ضد الريفيينالريف دكف أ

سباف على سجنو في مليلية الكريم خائنا، كيتهمو بتحريض اإل سبانيين، ككاف يعتبره ابن عبدطرؼ اإلاغتيل من 
ليو إبراىيم حركات أيضا معتبرا الرجل عاش عيشة غير مستقرة لرأم عن خيانتو يشير إفهذا ا .2"1925سنة 

، كأخيرا الدكلة المغربية"حيث عمل في خدمة حكومات كثيرة كباألخص في خدمة الدكلة الفرنسية كالدكلة 
. كلقد أشار لمثل ىذا األمر 3حدل المعارؾ"قوات عبد الكريم الريفي كقتل في إلى جانبها اإلسبانية، فحارب إ

ف حفيد األمير عبد القادر الجزائرم اختار الريف مسرحا تاذ محمد العربي المسارم الذم اعتبر أأيضا األس
المستمرة كالمتنوعة للثورة الريفية بمغامراتو  اع أكثر، فسبب أذل كبير لتقديم خدماتو االرتزاقية لكل من يدف

كعميل لؤللماف بطنجة تحت لواء   ،العشرين من القرفنشاطو في المنطقة منذ العقد األكؿ  حسب الطلب، بدأ
إلى ما  د الحفيظ على بوليس مدينة طنجة، إال أف طموحو الكبير جعلو يتطلعالعثمانيين، كبعدىا عينو المولى عب

 .4كبر من ذلكىو أ

بينما نجد ركاية أخرل لجهاد محي الدين الجزائرم مع قبائل غمارة كجبالة اللتين اعتبرتو مجاىدا خذؿ 
الدكلة الفرنسية لصالح المقاكمة في الشماؿ، حيث "حقق اتصالو بالثورة الجبلية انتصارا سياسيا رائعا على الدكلة 

خصص لو ك لى غمارة كتازركت، الدين الجزائرم في اللجوء إلى طنجة كمنها إر محي الفرنسية، حينما نجح األمي
الزعيم استقباال يليق بحفيد قائد عظيم ألكبر ثورة ىدت أركاف االستعمار الفرنسي في شماؿ إفريقيا في القرف 

                                         
عبد اجمليد عزكزم كعبد اٟتميد الرايس، ، ترٚتة كتقدمي ٤تمد اكنيا ك جل االستقبلؿعبد الكريم الخطابي كالكفاح من أ محمد بنماريا ركسا دم مادارياكا،  -1

 .135 .ص ـ،2013منشورات تيفراز ناريف، اٟتسيمة، 
حرب الريف، مؤسسة ٤تمد  اٞتزء الثاين مذكرات حياة كجهاد، التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربية،٤تمد حسن الوزاين،  -2

 .92حسن الوزاين، مطبعة ا١تتوسط بَتكت، ص. 
 .298، ص. 1994، الطبعة الثانية، دار الرشاد اٟتديثة، 3، ج تاريخ المغرباىيم حركات، إبر  -3
 .94 .ـ، ص2012، ا١تركز الثقاُب العريب، الطبعة االكىل، لى الوطنعبد الكريم الخطابي من القبيلة إ محمد بن٤تمد العريب ا١تسارم،  -4
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على  وافقافأنهما ت. كرغم العداكة التي كانت بين الريسوني كالشيخ محمد بن الصديق الغمارم 1التاسع عشر"
استطاع خدمة المقاكمة الجبلية كليس خذالنها. فالعبلمة محمد بن الصديق كاف يحترمو  ،اعتباره مقاكما جبارا

قبائل ف داكتو الظاىرة لفرنسا. كما يظهر أكيجلو لمكانتو كفضلو كحفيد قائد عظيم كلنيتو الصادقة في الجهاد كع
كىو ما نجده عند األستاذ علي الريسوني " كبعد االنطبلقة ىذا الرجل،  أساسية لتحركاتغمارة كانت قاعدة 

ترأس –بعد نجاحو من الدسائس الفرنسية العتقالو–الثورية التي أعلنها األمير الجزائرم من تازة التي تسرب إليها
اربة محرضا المغ ،المقاكمة أثناء الحرب العالمية األكلى ضد فرنسا داخل التراب المغربي كبقي يتنقل ىنا كىناؾ

حمد بعث األمير محي الدين بكتاب خاص إلى الزعيم موالم أ 1918كفي دجنبر  .على الحماية الفرنسية
. 2الريسوني مع تنفيذ طلب شخصي لو بإرساؿ شحنة من األسلحة نزلت بجناف النيش بقبيلة بني زيات الغمارية"

المجاىدين الغماريين انطبلقا من  كتشير كثيقة فرنسية عن الدكر الذم لعبو محي الدين في تكوين جيش من
، ككاف يدفع أجرتهم بالعملة مجاىد من الغماريين 600ف يكوف بغمارة، حيث استطاع في البداية أ تواجده الدائم

 .3بسيطات في اليـو 2ف أجرة كل كاحد منهم كانت اإلسبانية، إذ تشير نفس الوثيقة أ

دار ابن قريش، حيث كاف الوسيط بين ألمانيا كما لعب عبد الملك محي الدين دكرا مهما في رباط 
. كىو ما جعل بعض 5حمد بن الصديقيد الغالي بن أخص بالذكر الس، كأ4الممولة بالسبلح كزعماء الثورة بغمارة

تم  ون، لدرجة أ6سبين للريسوني يتهموف الشريف الغالي بأخذ الماؿ من المستعمر دكف التثبت من األمرتالمن
بلباس  يف التجكاني معو رجل فرنسي متخفف الشر ي الدين كالسيد الغالي بحجة أن محالقبض على كل م

ىل غمارة إلى أالمسلمين، أخرجو معو لهذه الجباؿ حتى يطلعو على أسرار المسلمين كإخبارىم. ككصل الخبر 
بد الملك ي عالشيخ محمد بن الصديق، كبق يخمرابطين بدار ابن قريش، فجاءكا كأخذكا الشريف الغالي ابن أال

، لكن قبلو كصل كتاب 7نو بعض كبار القواد يدعى العياشي الزالؿمحي الدين في األسر إلى أف تدخل في شأ

                                         
 .172 .ص ،1975، تطواف، بطاؿ صنعوا التاريخ، أعلي الريسوين -1
 .186–185 ص. صـ. س، ، ابطاؿ صنعوا التاريخ علي الريسوين، -2

3
- Archives Nantes, Ministère des Affaires Étrangères, MAROC, D.A.I., A 28. Extrait du Rapport n 3, du 7 

Fevrier 1919 de Tetouan. 
الفرنسيوف يعتربكنو من  سلية، حيث كاف تزكيد عبد ا١تلك ٤تي الدين باألانيا ُب١تتتيدث كثيقة فرنسية من أرشيف نانت عن الدكر الذم لعبتو أ -4

 أنظر: ١تاف.عمبلء األ
Archives Nantes, Ministère des Affaires Étrangères, MAROC, D.A.I., A 28. Extrait du Rapport n 3, du 7 

Fevrier 1919 de Tetouan. 
 .69ص. ـ. س، ، ...كثائق كتحقيقاتاٟتبيب التجكاين،  -5
 .72لتجكاين، مرجع سابق، ص. ا -6
لم يثبت كاف ىذا الرجل ٦تن اشتهر ُب ذلك العهد بالكـر كحسن الضيافة كاإلحساف إىل الفقراء كا١تعوزين، كاف مشهورا باألمانة كالوفاء بالعهد ف  -7

المنهاؿ في كفاح أبطاؿ العريب اللوه،  أنظر النبل كالعفة. عنو أنو خدع أحدا، أك غدر بو أك أفشى سر مهمتو لغَته، كاف مضرب األمثاؿ ُب
 1918. لكن سيكوف أكؿ ا١تنسيبُت عن الريسوين عقب خبلفو مع سلطة اٟتماية ما بعد 50–49، ص 1982، مطابع شويخ، الشماؿ
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رض لو كالحرص على سبلمتو، الشيخ محمد بن الصديق الغمارم يطلب من القايد الزالؿ إطبلؽ سراحو كعدـ التع
الشريف الغالي شرعا في الجهاد بعد ك الدين ف عبد الملك محي المهم أ. 1نو كاف مطلوبا من فرنساخصوصا أ

ل أراد الخركج بنفسو للجهاد بعد إطبلؽ سراحهما كلم يكتف الشيخ محمد بن الصديق بدعمهما ماديا كمعنويا، ب
. غير 2ف نحو أربطة الجهادالتي ينطلق منها المجاىدك إنزاؿ السبلح في شواطئ غمارة أف اتفق مع األلماف على 

 .3إيصاؿ األسلحة للمجاىدين بقبائل غمارة عجلت بفشل مهمتو ف فشل ألمانيا فيأ

وسط بين الريسوني كاأللماف، الدكر الذم لعبو عبد الملك في التإلى كما تشير كثائق األرشيف الفرنسي 
، حيث المشركع الفرنسيب لعرقلة لى المغر ماف مساعدتهم على تهريب األسلحة إقترح الريسوني على األلحيث ا

. 4لى مدريد قصد التفاىم مع األلمافحمد بن سليماف القادرم البغدادم إسوني لهذا الغرض الحاج مسل الريأر 
ذلك حسب  كما يؤكدي عبد الملك بثقة قبائل غمارة بغض النظر عن مرجعياتو كمموليو، موما حظكع

ليو يوميا، كمنو كاف ب إني منصور الغمارية الذم كاف يذىفي قبيلة ب االستخبارات الفرنسية أنو كاف لو منزؿ خاص
 .5يراسل القنصل األلماني بتطواف عبر مجموعة من الرقاصين كالعياشي الغزاكم كسبلـ بقاش

 اخلطابٕ:ضٓه نز بً عبز الهحمل رّص غناصٗ يف احلضب التشضٓضٓ٘–3- 3

ية ا لما عرؼ عن زعيمها في بدالقيت حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي في بدايتها صعوبة جمة، نظر 
سباف في مدينة مليلية، كطبعا ىذا العمل لم يكن مقبوال لدل جل المغاربة بما فيها األمر، أنو كاف موظفا لدل اإل

دلت عليو ذ في نظرىم من يرضى لنفسو االشتغاؿ تحت إمرة النصارل فهو منهم. كذلك ما إ غمارة،قبائل 
الذم قوبل بمعارضة صعب انطبلقة مشركعو الجهادم، الريف، الشيء الذم بمير في قبيلتو المعاملة التي لقيها األ

األكلى، معتبرين أف دعوتو للجهاد ضد  إذ لم يكونوا يثقوف بو للمرة دة حتى من أىل قبيلتو بني كرياغل،شدي
سباف. "كقد عانى تحقيق المكاسب الشخصية من لدف اإلجل االحتبلؿ، إنما ىي رغبة منو في استغبلؿ أىلو من أ

من الصعاب ما ال يتصور، حتى أنهم كانوا يتهمونو بأنو يلعب ىذه األدكار لينتهز الفرصة لدل  جاؿفي ىذا الم

                                                                                                                                       
ـ. ، 11، مج، تاريخ تطواف٤تمد داكد،  أنظر كار٘تائو ُب أحضاف اٟتكومة ا٠تليفية كاإلقامة العامة، فصدر ظهَت بتوليتو على قبيلتو بٍت منصور.

 .199–198ص ص. س، 
أٛتد بن / .369–365، من األطركحة ص ص. اٞتزء األكؿمن ا١تخطوط،  68–67ص ص. ـ. س، ، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  -1

 .38–37ص.  ىجرية، ص 1366، مطبعة ا٠تا٧تي، التصور كالتصديق بأخبار الشيخ سيدم محمد بن الصديقالصديق، 
 .69ص. ـ. س، ، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  -2
من طرؼ مصلية االستعبلمات ـ 1931يونيو  28مكتوبة باللغة الفرنسية بتاريخ  N 464/cىذه ا١تعلومة تتفق مع ما كرد ُب كثيقة ٖتمل رقم  -3

( توجد 1مليق الوثائق )رقم  أنظر تجهة للرسو بقبائل غمارة.تؤكد انتظار العبلمة ٤تمد بن الصديق لسفينة أ١تانية ٤تملة بالسبلح كانت م
 .195 .، صاٞتزء األكؿٔتكتبة خاصة كما سبق أف ضمنتها الباحثة كنزة عكة ُب أطركحتها، 

4
- Archives Nantes, Ministère des Affaires Étrangères, MAROC, D.A.I., A 28. Extrait du Rapport n 2, du 24 

Janvier 1919 de Tetouan. 
5

 - Ibid., Extrait du Rapport n 2, du 24 Janvier 1919 de Tetouan. 
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. ككثيرا ما كاف يسمع منهم  1على المناصب"بالماؿ، كيرفعوه إلى أسباف لنيل الحظوة لديهم، كليغدقوا عليو اإل
خذكا منو معو على الجهاد إال بعد أف أل الريف االتفاؽ كبلما جارحا نظرا لوظيفتو بمليلية، كلم يقبل رجاؿ قبائ

ف ىو غدر نهم، محذرا إياه إحمد، نظرا لمكانتو كشجاعتو بيعليو ضامنا كىو السيد محمد السي أموثقا، كجعلوا 
فهذه األخبار كلها كانت  .2فمصيره الموت، فقبل الشركط نظرا لرغبتو الصادقة في لم الناس تحت راية الجهاد

ات، بعضها من المستعمر كالبعض اآلخر بسبب التأكيبلت شاعبمزيد من اإلضافات كاإل تنتشر في أرجاء المغرب
لكن تحليبلتها   ،المعطيات سليمة كقد تكوفتي تبنى على معطيات ناقصة، حكاـ المسبقة الجاىزة الالخاطئة، كاأل

د الكريم الخطابي، كانت متسرعة. كعلى ىذه التحليبلت المتسرعة بنيت مواقف سلبية اتجاه حركة محمد بن عب
، كمن بينها موقف قبائل غمارة المتخوؼ منها في بدايتها. فالزاكية التجكانية الغمارية عارضت الحركة في بدايتها

سست الريفية"، كعلما خاصا، كطابعا، كأ"الجمهورية  ااسم لها خبار عنها بكونها اتخذتنظرا لما كصلها من أ
. مما جعل موقف 3قامت محاكم للنظر في شؤكف الريفيينكأعيانهم، كأ للشورل مكونا من علماء القبائلمجلسا 

الريفية ف القبائل في حين أ "... قائبل:عض الباحثين قبائل غمارة كالمغاربة عموما ىو المعارضة كما يشهد بذلك ب
ف تجد من أمن طرؼ باقي المغاربة، فضبل  لم تجد كلو التشجيع ،خذت على عاتقها الوقوؼ في كجو الغزاةالتي أ

للمنطقة الشمالية بل بالنسبة بالنسبة في معركتها المصيرية ليس فقط  ماكانت تحتاج اليه  نذيلالسند كالدعم ال
ف يصدر ىذا الموقف عن الزاكية التجكانية ذات التأثير الركحي الكبير في ، ليس غريبا أ. لذا4للمغرب كلو"

لى جانب ما عرؼ عن الحركة . ىذا إ5كياف الوحدة الوطنية"  غمارة، ألنها رأت في ذلك "ككأنها حركة انفصاؿ في
ال كونها "أعشاشا البد من لزكايا إذ لم يكن رأيو كأخوه في ا. إ6الريفية من معاداتها للطرقية كالزكايا عموما

بعدما ثبت لهم  1925ابريل  16حراؽ زاكية بني زركاؿ بتاريخ ، لذا لم تتردد عناصر جيشو في إ7إحراقها"
                                         

 .256 .صـ. س، ، ...المنهاؿالعريب اللوه،  -1
 .257 .صـ. س، ، ...المنهاؿ اللوه، -2
بدا كونو خركجا ذه، كمل يعٍت ذلك أة اليت ٖتت نفو مور مسائل تنظيمية فقط ليسهل ضبط ا١تنطقاأل لقد اعترب ٤تمد بن عبد الكرمي ا٠تطايب ىذه -3

لذكر ما قالو ُب خطابو بعد بيعة أىل الريف لو "... كُب نييت أف أكتب أيضا للسلطاف خص باطة الشرعية كما صرح بذلك مرات، كأعن السل
صا حيث بلغو فيها، خصو كامره اليت يقضي الدين علينا بطاعتو يقق بأننا منقادكف ألليو ىدية على قدر اٟتاؿ ليتموالنا يوسف كأكجو إ
الظل الوريف في ٛتد سكَتج، الوىم عن اٟتضرة الشريفة" أنظر أ ننا خارجوف عن الطاعة، كبالكتب اليو ينجلي ىذامبايعتكم لنا، فيظن أ

 . 52 .لة الكاتبة، صعلى اآل عداد ٤تمد الراضي كنوف اٟتسٍت، مرقوف، إـ1926محاربة الريف، 
، 1984، اٞتزء األكؿ، مطابع الشويخ، تطواف، 1953غشت  20شماؿ المغرب من االعتداء على العرش يو موقف ٤تمد ابن عزكز حكيم،  -4

 .14 .ص
 .35 .صـ. س، ، ...كثائق كتحقيقاتاٟتبيب التجكاين،  -5
رقاكم ُب زاكيتو ا٣توط ببٍت ىذا ا١توقف مل يكن من فراغ بل ناتج عن كاقع ا٠تذالف الذم عايشتو اٟتركة مع بعض الطرقيُت خاصة عبد الرٛتن الد -6

دل الشريف ٙتن مكثفة مضادة لعبد الكرمي، كلقد أ زركاؿ، الذم كاف انطبلقا "من زاكيتو با٣توط ٯتارس تاثَتا كبَتا على ا١تنطقة كيقـو بدعاية
ماريا  أنظر عدة من الريفيُت".حُت قاـ فريق من بٍت زركاؿ نفسها، معارض للفرنسيُت بتنظيم ىجـو عليو ٔتسا 1924مواقفو منذ ابريل كمايو 

 .279 .صـ. س، ، ...محمد بن عبد الكريمركسا، 
 .35 .صـ. س، ، ...كثائق كتحقيقاتالتجكاين،  -7
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تها، كما قاموا بمصادرة كل محتوياتها، كمن ثم فرض غرامة عليها قدرىا نصف مليوف بسيطة لثبوت جناية خيان
ح الذم كاف يقاكمو بعض صبلعلى الرغبة في الرقي عن طريق اإل من الحركة بني موقففهذا ال .1الخيانة ضدىا

لى جانب ما كصلو من أخبار سلفية. ىذا إفيما يسمى بالدعوة ال ،لى جانب ما كاف رائجا في تلك الفترةالشيوخ، إ
ا مع الفرنسيين عن أصحاب الزكايا كبعض الصوفية، كخاصة زاكية بني زركاؿ كزاكية تجكاف في غمارة كتعاملهم

خوانهم المسلمين. لذا "كاف موقف األمير ابن عبد حرص على خدمتهم كعلى مصالحهم ضد إسباف، كالكاإل
لى مقاكمة أصحاب في المشرؽ كالمغرب، مما دفع بو إ كة السلفية اإلصبلحيةالكريم من الطرقية ىو موقف الحر 

الطرؽ، كموقفهم الموالي في الريف خاصة لسلطات االستعمار الذم ىادنوه كصانعوه، بل أعانوه على المجاىدين 
ئ الجهاد في لمباد شياء مخالفةلذا كاف الجيش الريفي ينتقم من أىل غمارة بارتكاب أ .2في سبيل اهلل كالوطن"

، خاصة حراؽ القرل الكاملةتورع في جانب من جيشها عن نهب األمواؿ كإف الحركة كانت ال ترأيهم، منها "أ
. 3مواؿ"أف ىذه أماكن احتراـ كأماف تقليدية ال تمس فيها األضرحة كالزكايا، باعتبار معة في األمواؿ المجاأل

عشاشهم عمبلء للمستعمر منشغلين في أخ محمد بن الصديق فمحمد بن عبد الكريم كاف يعتبر غمارة قبيلة الشي
ال  ،مواؿ، مغتصبا لؤلقاطع طريق ،كجب حرقها، كىم يعتبركنو كجيشو ثائراناية عن الزكايا( عن الجهاد مما أ)ك

فكوف الغماريوف صورة سلبية على كل الجيش  .4فرؽ بينو كبين الريسوني الذم كانوا يسمونو "حجاج المغرب"
اكية كعلى ىذا بنوا موقفهم في البداية من حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي، كىكذا نجد الز الريفي، 

يرل: بينما كاف الزعيم الريفي تباعها، ذم يقـو بو بعض جنود الحركة كأحراؽ الالتجكانية تقف ضد النهب كاإل
طاعة عمياء يحرضها على  وي تطيعلو من النفوذ الركحي في القبائل الغمارية الت ف ابن الصديق الغمارم بماأ"

كانية . لذا بعثت الزاكية التج5لمنعو من التقدـ في تراب تلك القبائل بكل الوسائل الممكنة" ،خي محمدمواجهة أ
 .6لى محمد بن عبد الكريم الخطابيبغمارة في ذلك ثبلثة كفود إ

 برئاسة السيد محمد بن الغالي. اني:كالث لغالي بن الحاج المفضل التجكاني.برئاسة العبلمة السيد ا األكؿ:
خيو السيد صحبة أبرئاسة العبلمة السيد محمد بن عبد الصمد المعركؼ في تطواف بالفقيو التجكاني، ب كالثالث:

هاد الذم نها مع الحركة كلكن للجعلى أمحمد الزين. كقد عبرت ىذه الوفود للسيد محمد بن عبد الكريم 
 لناس كىدكءىم كمقدساتهم حتى يلتحم الجميع مع الحركة ضد العدك.مواؿ ايفترض التنظيم كاحتراـ أ

                                         
 .120 .صـ. س، حرب الريف،  اٞتزء الثاين، مذكرات حياة كجهاد٤تمد حسن الوزاين،  -1
 .513 .صـ. س، ، ...محمد بن عبد الكريممر عند ماريا ركسا، كرد ما يطابق ىذا األكما / .249 .مرجع سابق، ص ٤تمد الوزاين، -2
 .38–34 ص. صـ. س، ، ...كثائق كتحقيقاتالتجكاين،  اٟتبيب -3
 .من ا١تخطوط 217 .صـ. س، ، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  -4
، دار الفرقاف للنشر اٟتديث، الدار البيضاء، يقنبذة تاريخية عن حياة الشيخ سيدم محمد بن الصدالسبلـ بن العريب بوعياد الطنجي، عبد  -5

 .22 .ص
 .91 .مرجع سابق، ص التجكاين، -6
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ف كعد محمد بن عبد الكريم بمحاربة الجماعة الناىبة في جيشو، كما "أ الموقف:ككاف من نتيجة ىذا 
خيو السيد م كاف قائدا على رباط ابن قريش( أف يظل قريبا من أطلب من السيد محمد بن الغالي التجكاني )الذ

شارة، كذلك بالزاكية التجكانية الدرقاكية اغزكت من قبيلة بني حساف بقصد االستمجاىد الموجود بقرية تمحمد ال
بالشاكف، كما استقدـ السيد محمد السيد نور الدين بن عبد الصمد التجكاني شيخ الزاكية التجكانية بقرية 

ا ما قيل لو عند استقدامو على ىذ ك، أأمحيحن من قبيلة بني سعيد، استقدمو لتاغزكت قصد االستشارة كذلك
.  2في تشارؾ المجاىدين الريفيين كالغماريين مكونين جبهة كاحدة في كجو العدكساعدت ىذه الوفود . ف1قل"األ

حمد بن عبد الكريم دكرا مهما في إصبلح كما سيلعب عبد الكريم اللوه المكلف بالعبلقات الدبلوماسية من م
مارية، حيث كلفو الزعيم الريفي بإيصاؿ رسالتين إلى مدينة طنجة. األكلى الجبهة الغكضاع بين الجبهة الريفية ك األ
ما الرسالة لصادؽ من أجل الحصوؿ على إذف لجمع التبرعات للحركة. ألى باشا طنجة عبد السبلـ بن عبد اإ

للرسالة يتريث  ما جعل الحامل ،الثانية فكانت موجهة للعبلمة محمد بن الصديق لكن فيها من الحدة كالغلظة
 اف كجد العكس كاف لو تصرؼ آخر، كىو م، فإذا كاف مثلما أشيع عنو سلمو الرسالة، كإ3حتى يتحقق كاقع الرجل

م محمد بن الصديق لجس سعى في االجتماع بالشيخ سيدكفي ىذا الوقت رأيت أف أ "... :حدث، إذ يقوؿ
كال سب إليو من العمل مع اإلسبانيين، فاتصلت أف الحقيقة عما في ضميره كما نلى كشالنبض عسى أف أتوصل إ

                                         
 .92–91 ص. مرجع سابق، ص التجكاين، -1
ف العبلقة بُت ٤تمد بن عبد الكرمي ا٠تطايب كزعماء قبائل غمارة كانت متوترة كخَت دليل مراسبلت زعيم الثورة مع تؤكد العديد من ا١تصادر أ -2

 :رم، كُب ىذا الصدد لدينا ركايتاف٤تمد بن الصديق الغما الشيخ
مد بن عبد الكرمي كمن معو من ف الشيخ ٤تمد بن الصديق الغمارم الدرقاكم خاطب السيد ٤تإ"* ركاية أٛتد سكَتج الذم يقوؿ ُب مؤلفو: 

ال يتشتت ٚتع فقرائها كٮتربىم بأنو  ا١تسمى ٕتكاف، حىت ف يكوف على باؿ من زاكيتو الدرقاكية اليت بقبيلة غمارة ُب احمللاألعياف، كطلب منو أ
سرل االسبانيُت ليطلب منو أف يتدخل ُب افتداء األسباف القاطنُت بطنجة مع )ماركيس دم كربا( الذم قدـ من مدريد، اجتمع ببعض اإل

صيا ٢تم عن نواياه ُب االسباف، بأف ىذه ف منو مفسباسطة فيما طلبو اإلف يكوف كائع الريفية، كقد ظهر ٢تذا الشيخ أا١تقبوض عليهم ُب الوقا
ىل الرقاص اٟتامل ٢تذا الكتاب على اٟتاضرين لديو من األعياف التفت إ الفقيو ابن عبد الكرمي ىذا ل ُب ا١تصارفة من غَتىا. ك١تا قرأفضالدكلة أ

يست  من ىذا الفعل الذم يؤذم بو أكيل سباف، كمل اإلجاىدين، فإذا ىو يعُت الكتاب كقاؿ لو: كنا نظن ا٠تَت ُب شيخكم، فيكوف معينا للم
ليو، يقوؿ فيو: كصلنا كتابك كصرنا على باؿ ٦تا ذكرتو فيو. اما كصيتك على زاكيتك كفقرائك اإلٯتاف، ٍب أجابو عن كتابو كدفعو إليو ليوصلو إ

لريف، فلو كنت مع اجملاىدين ىنا أك ىناؾ امع  سبانياتدخلك ُب أمور إ ماكيعم اٞتميع ما يعم ا١تسلمُت. كأ فنين على باؿ من ذلك،
 .47–46ص ص. ـ. س،  ٛتد سكَتج،ألمكنك التدخل ُب مثل ىذا اٟتاؿ". أنظر ا
الرسائل  ليونت مستمرة، اذ كاف ا٠تطايب يبعث إسرل اٟترب كا١تشورة بُت الزعيم كالشيخ ٓتصوص أ* ركاية عبد اهلل بن الصديق الذم يؤكد باف ا

ررت بينهما ا١تراسبلت ُب سباف الذين كقعوا ٖتت يده، ماذا يصنع هبم؟ فكاف ٬تيب باٟتكم الشرعي ا١تقرر ُب ذلك. كتكل اإليستفتيو ُب أسر 
، الطبعة الثانية، داب الطريقة الصديقيةالدرر النقية في أذكار كآعبد اهلل بن الصديق،  أنظر ف كغَته ٦تا تعلق بقبيلة غمارة كغَتىا.ىذا الشأ

 .15للطباعة، ص  دار ا١ترجاف
توسط اٟتاج بن الصديق ، تؤكد من خبل٢تا الباحثة 197-181 ص. صـ. س، ، ...خندؽ الذئب معارؾ المغربكىناؾ ركاية ثالثة ١تاريا ركسا، 

 ٛتد سكَتج.أ كدهباين ا١تاركيز دم كابراس كىو ما أس٤تمد ابن عبد الكرمي بطلب من اإل سباف لدلُب قضية األسرل اإل
 ابن الصديق الغمارم: لتنتهُت أك ألبعثن من يقتلك على فراشك الذم تأمن فيو مكر اهلل، كال يأمن مكر اهلل ىلوف الرسالة كما يلي: "إكاف مضم  -3

، دار الفرقاف نبذة تاريخية عن حياة الشيخ سيدم محمد بن الصديق السبلـ بن العريب بوعياد الطنجي،عبد  أنظر ال القـو ا٠تاسركف".إ
 .23 .يث، الدار البيضاء، صللنشر اٟتد
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الغمارية، ككاف  مين المهدم من عائلة آؿ مهدم بقبيلة بني زياتو، كصديقي المخلص الفقيو سيدم األبصديق
ف يسعى في ذاكرت معو في الموضوع كطلبت منو أتامة لدل الشيخ ابن الصديق، كتىذا السيد محل أماف كثقة 

ى دار الشيخ ابن لبن الصديق، فقاـ بالمهمة أحسن قياـ، كفي يـو معلـو أخذني معو إم محمد اجتماعي مع سيد
نو فتح آفاقا يتضح من ىذا اللقاء أ .1ف عرفو بشخصي المتواضع كمهمتي"الصديق، كقدمني إلى جنابو بعد أ

ما المغلوطة اتجاه جديدة في إطار عبلقة المقاكمة الريفية بمثيلتها الغمارية. كمكن الطرفين من تصحيح أفكارى
ضد العدك الوحيد الذم ىو االستعمار، كالذم كاف دحره ىدفا لكل شريف في ىذا  كاالصطفاؼبعضهما البعض. 

ف عبلقة قبائل غمارة بثورة محمد بن الشماؿ. كبالتالي يمكننا القوؿ إ الوطن، كىو ما يمثل ركح التآخي بين قبائل
كلى تميزت بسوء الظن المتبادؿ بين الطرفين، كمرحلة ثانية مرحلة أ :مرحلتينبي تميزت بوجود عبد الكريم الخطا

 . اإلسبانيتميزت بالتعاكف كالتآخي ضد االستعمار 

 :قباٜل غناصٗ جتغز صّح التآخٕ بني قباٜل الؾنال مكاّم٘ –4

ف كثائق القنصلية الفرنسية في طنجة تقدـ مادة غزيرة تتعلق بخصوص ىذه المسألة، يتعين القوؿ بأ
بين قبائل –فاخاصة منذ احتبلؿ تطو –بشجاعة المجاىدين القتالية كلما حمي الوطيس، كتبرز االلتحاـ الذم كقع 

، حيث يورد 2أنجرةغمارة كبني احمد كمجاىدم كادراس كبني مصور كجبل الحبيب كبني يدر كبني كرفط ك 
المتعلقة بالتقديرات اإلجمالية لعدد ـ، المعلومات التالية 1913مام  9، مؤرخة في 3القنصل الفرنسي في رسالة

 المنطقة:البنادؽ المتوفرة لدل مجاىدم 

 توزيع عدد البنادؽ حسب القبائل

 عدد البنادؽ القبائل عدد البنادؽ القبائل
 4000 بٍت عركس 6000 أ٧ترة

 8000 االٜتاس 3000 كادراس

 10000 غمارة 4000 بٍت يدر

ضح لنا أىمية قبيلة غمارة في المقاكمة تجاه االحتبلؿ اإلسباني، كما فعلى ضوء ىذه المعطيات اإلحصائية، يت
ـ. كىي ال تدع 1913فبراير  19يـو  4تؤكد لنا الحماس الشعبي الذم كاف سائدا منذ االحتبلؿ اإلسباني لتطواف

                                         
 .24 .صـ. س، ، نبذة تاريخية عن حياة الشيخ سيدم محمد بن الصديق الطنجي، عبد السبلـ بن العريب بوعياد -1
 .30 .، ص1984، ربيع 2، العدد مجلة دار النيابة، "الغزك االستعمارم لببلد جبالةعبد العزيز خلوؽ التمسماين، " - 2
 .31-30لوؽ التمسماين، "الغزك االستعمارم لببلد جبالة"، مرجع سابق، ص ص. يورد ىذه الرسالة خ - 3
 .1991اكتوبر  19، الثقافي مالعل ("،1915–1913) عبد العزيز خلوؽ التمسماين، "احتبلؿ تطواف كردكد فعل اٟتركة اٞتهادية اٞتبلية - 4
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المحتلين  لمواجهة جور 1مجاال للشك في أف العالم القركم كاف يقتني، بشتى الوسائل البنادؽ الحربية الحديثة
بإرادة صلبة، سيما كأف القبائل كانت متضامنة تضامنا مطلقا مع تلك التي لم تدخل في عبلقة مع مكاتب الشؤكف 

 .اإلسبانيةاألىلية 

ررم جعل ف الترغيب في الجهاد التحأ كلي، ىوالربائد الفرنسية يخرج بانطباع أ ف القارئ لهذهكىكذا، فإ
أيضا أف ىذه المجموعة الوثائقية ف نبلحظ لرؤية ينمو كيتزايد، كمن المهم أاىداؼ ك الشعور بوحدة النضاؿ كاأل

لى تقاطر الريفيين، في ىذا الوقت بالذات، على الجبهة الشمالية الغربية بقيادة الشريف محمد اخمليش تشير إ
م قاـ بو ىذا الذ ، متحدثة بإسهاب عن الدكر2لتعزيز المقاكمة التي كاف يقودىا الشريف محمد كلد سيدم لحسن

كما لعب الشيخ محمد بن الصديق دكرا   .3ىل شفشاكف، كاستنهاض ىمم مجاىدم قبائلهااألخير في استنفار أ
مهما بعد تجاكز سوء الفهم بين الجبهة الريفية كالجبهة الغمارية في تحفيز المنطقة المدركسة للجهاد مع الثورة 

ؿ لمبعوث الزعيم الريفي "نعم ز المقاكمة في شماؿ المغرب، يقو الريفية، مما يجسد ركح التعاكف كالتآخي الذم مي
لكم في الغدك كاآلصاؿ، أما من  اركة أشارككم السركر كاألحزاف، كأدعونا دائما معكم، كمع ىذه الحركة المبأ

فإنني مسركر بكم كعلى  ،لى حضرتي كشاركتكم الطعاـ على مائدتي كفي منزلياآلف حيث تشرفت بقدكمكم إ
. كىكذا 4بقصد الجهاد في سبيل اهلل يا سيدم عبد الكريم" ،نفعركف أالستعداد للخركج من طنجة، حيث تتماـ ا

بضرب مواقع جيوشو، كشن ىجومات متكررة لقطع  اإلسبانياتحدت الجبهة الريفية كالغمارية في مواجهة العدك 
 . 5الطريق ما بين غمارة كتطواف كىذه األخيرة كسبتة

جراء بن عبد الكريم الخطابي يباشر في إتعاكف كالتحالف الريفي الغمارم سيجعل محمد ىذا الفإف كعموما 
، ك جاءت بعدهكسط حركات المقاكمة التي سبقتو أ مجموعة من الترتيبات، كالتي تميزت عن باقي ما كاف سائدا

                                         
 213، ص. 1986، الرباط، سنة 1ط  از كعبد العزيز خلوؽ التمسماين،، تعريب ٤تمد األمُت البز دراسات في تاريخ المغرب جرماف عياش، - 1

2
 - le Chef du Mouvement Contre les Espagnols, le Chérif Sidi Lhacen, Continue a Recevoir de Nombreuses 

Délégations des Tribus Montagnardes et a Parcourir le Pays des Chefchaouen a Moulay Abdesselam, 

Lettre du Consul Général de France a Tanger au Ministre des Affaires Étrangères a Paris le 28 Mai 1913. 

(31م.س، ص.، "الغزو االستعماري لبالد جبالة)التمسماني، "  
3

 - le Chef Ould Moulay L’hcen qui est le Chef du Mouvement Contre les Espagnols se Trouve Actuellment 

a chechaouene avec une petite harka, et sidi mohammed alhemerich essedek, marabout très influent du 

rif, qui a avec lui plusieurs centaines d’hommes bien armés, lettre du consul général de France a tanger 

au ministre des affaires étrangères a paris, le 9 mai 1913. ( 31م.س، ص.، "الغزو االستعماري لبالد جبالة)التمسماني، "   
 .25 .صـ. س، ، ...نبذة تاريخية عن حياة الشيخ سيدم محمد بن الصديقالسبلـ بن العريب بوعياد الطنجي، عبد  -4
د بن الصديق رسل الشيخ ٤تما ىو أكرب من ذلك، حيث أى الرجاؿ فقط بل امتد اىل ممل يقتصر تعاكف الشيخ الغمارم مع الزعيم الريفي عل -5

يق اٝتو بالرغم من كوف ا١تهمة كانت ٤تفوفة با١تخاطر "اذ كاف لو طبيب صد ،ىل الزعيم الريفي ١تعاٞتة جرحى ا١تقاكمةصديقا لو كاف طبيبا إ
مع بعض  سباين، فسهل لو الطريق٘تر باٞتيش اإل لطريق ٥توفا ألهناىل الريف ١تعاٞتة جرحى اجملاىدين، ككاف ا٤تبوب، حرضو على الذىاب إ

، ذكار كآداب الطريقة الصديقيةالدرر النقية في أعبد اهلل بن الصديق،  أنظر دل مهمتو ىناؾ"مريديو بغمارة، حىت كصل إىل الريف سا١تا، كأ
 بهتُت حدث بالفعل بالرغم من بعض العثرات.ف التعاكف الثنائي بُت اٞت. ٦تا يعٍت أ15–14 ص. الطبعة الثانية، دار ا١ترجاف للطباعة، ص
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ف طبيعة "أ إلى:ب ضعيها ألنو تفطن، كما قاؿ األستاذ إبراىيم بوطالكبعد نظر كا ،حكاـ تسييرىابضبطها كإ
العقل كتجنيد المنطق كلكن يجب استخداـ  ،للتفوؽ عليو ،ال تكفي للتضحية بالدماء اإلمبريالياالستعمار 

. كلقد تمكن بن عبد الكريم من ترتيب شؤكف 1نفاس لكفاح لن يتم النصر فيو في معركة كاحدة"كاستجماع األ
فربط عبلقات  ،لمنطقة المدركسة كمؤىبلت السكاف الذاتيةمخزنو ترتيبا خاضعا للطبيعة البشرية كالجغرافية ل

كمن أبرزىم اليزيد بن صالح، ، قنعها بالدخوؿ في حرب التحرير الريفيةمع قواد القبائل الغمارية التي أ محكمة
ذم  15لة المقاكمة بتاريخ بائل، لمناقشة آراء القواد في مسأالذم سيستدعيو في رسالة لحضور مجلس نواب الق

ستاذ بوشتى بوعسرية مجموعة من المراسبلت التي تمت بين محمد بن )انظر الوثيقة(، كيورد األ ىػ 1341عدة الق
، من ا اعتمادا على ىذه المراسبلت، كتمكن2ـ1925ك 1922عبد الكريم كقائد غمارة اليزيد بن صالح ما بين 

كسب قائدىا اليزيد بن اسك، مما أبائل غمارة في ىذا التمىمية تماسك الصف الريفي كدكر قالوقوؼ على أ
 .3خرينأخيو امحمد أك باقي القواد اآل أكء من قبل محمد بن عبد الكريم سوا ،صالح كغمارة احتراما كتقديرا

ذم القعدة  15ل بتاريخ استدعاء اليزيد بن صالح من طرؼ ابن عبد الكريم الخطابي لحضور مجلس نواب القبائ
 4ق1341

 
 

                                         
 .67 .ص ـ،1984، فَتلَت 7، العدد بمجلة المقاكمة كجيش التحرير، نشر "ا١تقاكمة ككحدة الصفإبراىيم بوطالب، " -1
، طبعة 8، العدد املمجلة "، 1925–1922عبلقة ٤تمد بن عبد الكرمي ا٠تطايب مع قواد قبائل الريف، قائد بٍت رزين ٪توذجا بوشىت بوعسرية، " -2

 .51-31 ص. ، ص1999ثانية، السنة 
٫تها: دت لو عدة مهاـ أسنكلكنو استمر يزاكؿ مهاـ أخرل إىل بداية ا٠تمسينات من القرف العشرين، حيث أ 1926نة دكر ىذا القائد س مل ينتو -3

 1940غشت  رزين كبٍت جرير كبٍت ٝتي  كمتيوة؛بٍت  و من كظيفتو السابقة كىي قائد قبيلةباشا مدينة شفشاكف بعد إعفائ 1937يوز يول 19
 .(42 .صـ. س، بوشىت بوعسرية،  )أنظر كيل حاكما على تطواف 1951يوليوز  17 ؛رش  لوظيف قائد الرحا شرفيا بالقوات ا١تخزنية

 .128 .، ص2015، الطبعة االكىل، خبار النالي الغمارمالدر الغالي في أعبد الغفور النايل،  كثيقة اكردىا -4
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 1ق1341ذم الحجة  12عبد الكريم الخطابي اليزيد بن صالح قائدا على قبيلة بني رزين في  فيها ابن رسالة يعين

 
عن القبائل تتحدث بدكرىا  2ف مستندات القسم التاريخي العسكرم في مدريدإلى أتجدر اإلشارة ك 

ال باعتبارىا جزءا  – لى حركة المجاىدين الجبليين الذين عقدكا العـز على تحرير المنطقةالغمارية التي انضمت إ
، لقناعتهم ال بالسبلحالتعامل معو إ زال يجو كافر الغاصب ف ال، معتقدين أكاألغبلؿمن القيود  – من الببلد أيتجز 

األسلوب الوحيد لمواجهة المد االستعمارم كالهيمنة األجنبية.  كصفوفهم يعتبرف النضاؿ الذم كحد كلمتهم بأ
ذا كاف المجاىدين المتطوعين كالعدك. كإ، ككاف األمر فيها سجاال بين سباف قاسيةكمع ذلك ظلت الحرب مع اإل

ف انفراط عقده شكل فرصة ذىبية لمتابعة ىذا باط دار بن قريش قد عرقل تقدـ اإلسباف نحو قبائل غمارة، فإر 
شرقي لى احتبلؿ ببلد غمارة من الشماؿ الغزاة تهدؼ بعد الحرب العالمية األكلى، إفكانت خطة ال  3التقدـ.

البحر األبيض المتوسط كالمحيط األطلسي، فأصبحت الجبهة الغربية تشكل قطاعا أساسيا  كالجنوب بين
 قبائل غمارة. كالزحف علىللسيطرة على قلب الجبل 

ـ، بسحق القبائل الجبلية الغربية، 1919سباني منذ خريف ىذه الخطة العسكرية قاـ الجيش اإلكفي سياؽ 
بالتوغل في قلب  1921-1919كتميزت السنوات  ،"التهدئة" كشعارلطة الخليفية كتم ىذا الغزك باسم الس

سبانية كفي ىذا اإلطار تفيد الوثائق اإل الجباؿ الغمارية بمساندة المتعاكنين من الشخصيات ذات النفوذ الركحي.
ستساىم في إيقاؼ  ف الحركة الريفية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابيالمتعلقة بهذه الحمبلت العسكرية أ

الريفية انعكاسات  كستخلف االنتفاضةحيث ستتجو األنظار إلى الجبهة الشرقية  ؛المخططات العسكرية القمعية

                                         
 .128 .، صا١ترجع نفسو -1
 .33 .، ص1984، ربيع 2، العدد مجلة دار النيابة، "الغزك االستعمارم لببلد جبالةعبد العزيز خلوؽ التمسماين، " - 2
لرباط، ا 1"، ط "مقاكمة مدينة شفشاكف نموذجا سبانيالمقاكمة المغربية لبلستعمار اإل مساىمة في دراسة تاريخ٤تمد ياسُت ا٢تبطي،  - 3

 .68 ، ص.2012
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ىامة بعد كصوؿ المجاىدين بقيادة امحمد بن عبد الكريم إلى قلب غمارة ثم جبالة، حيث التحقت الكتل 
           .1كتعاطفت معها الساحقة من القركيين بصفوؼ الحركة الجهادية الريفية

كظفت مجموعة من الوسائل، من بينها  ،سبافف القبائل للمشاركة في مقاكمة اإلجل استنفار سكاكمن أ    
كافة من : "اء فيويحث الجميع على الجهاد، حيث ج ،المنشورات التي تمكنا من الحصوؿ على نموذج منها

 األخماسكؿ في سبيل اهلل من قبيلة ط األىل الرباأجمعين منهم أيقف عليو من إخواننا في اهلل إلى ملة اإلسبلـ 
ى مطراس كقبائل لعنقود كبني زجل من البحر إ إلىور البرقوؽ كبني يحمد من الغ إلىالعليا كالسفلى من الهوتة 

 ، مضيفا2س كرغة"لى رألى الريف إلى صنهاجة إيف كغيرىم من جميع قبائل الجباؿ إلى الر غمارة من البركة إ
الديار كالرجاؿ. كيا لقبائل الرجاؿ. ىل فيكم من ينتصر  يا لؤلبطاؿ، كيا لحماة: "الستنهاض ىمم الرجاؿ

فواه ثعابين م من لو أنفة أبية ال يرضى بترؾ إخوانو في أىل فيك ... يمافمؤمنين. ىل فيكم من تهزه غيرة اإللل
 .3فيكم من فيو رحمة للمستضعفين" . ىلكالمؤمنينين، ىل فيكم من فيو شفقة على المؤمنات المشرك

عبد الكريم الخطابي كما ال يخفى علينا الصراع الذم كاف بين الحركة الجهادية الريفية بقيادة محمد بن 
المراسبلت التي جرت بين  لحدضيعو قبيلة غمارة، حيث تكشف لنا إحد مواأحمد الريسوني، الذم كاف أك 

: مد الريسونيح، إذ يقوؿ أ4عن حقيقة ىذا الصراع 1921 كتوبرأ 1340/17صفر  14 كالمؤرخة فيالقائدين 
نجد كالمجاىد المحنك، الطالب محمد ابن مجاىدين في سبيل اهلل، الفارس األخواننا الأحباءنا في اهلل، إ"

 كبعد، فقد كصل كتابكم صحبة ابن العم السيد عبد عبلمة السيد عبد الكريم الخطابي.المرحـو بكـر اهلل الفقيو ال
فارؽ محلتكم مخيمة ببني خالد، كأنتم على نية  نو قدسطرتموه في قبيلة بني رزين، كأخبرنا المذكور بأالرحمن ك 

... كتا اهلل لقد أحرزتم  بقصد العدك، بمدينة شفشاكف، حسبما أشرتم في كتابكم األخماسف تدخلوا لقبيلة أ
لقد ... صالح في بدايتكم كنهايتكم بهذه الحسنةالسبق كغنمتم سعادة الدارين. فهنيئا لكم على عملكم ال قصب

الدخوؿ أعبله )ى الحاؿ اتباع تلك الخطة المشار إليها اقتض كالعلل التيسباب كجب أف نطلعكم على األ
طمئن قلوبكم عند العلم بها، كىو فت ،( لتكونوا منها على باؿاألخماسلشفشاكف من جهة غمارة كليس من جهة 

 كفيماولعين بالسعاية في الخوض كالفتنة العقاؿ من أىلها كعلمائهم ملفساد، كجميع ف قبيلة غمارة ىي عش اأ
يرجع لمصلحة العدك. كعلى ىذه الحالة عرفناىم من قبل عدا قبيلة بني خالد منهم، فالعلم عندنا بصبلحها كبني 

                                         
 .49 .، ص1988، 18العدد  مجلة دار النيابة،، "تقومي سياسي عاـ لنظاـ اٟتماية على ا١تغرب الشمايلعبد العزيز خلوؽ التمسماين، " - 1
 30جرية ا١توافق ى 1337ٚتادل الثانية  30بػ ٥تطوط با٠تزانة العامة بتطواف، دكف رقم من صفيتُت، مكتوب ٓتط مغريب صغَت اٟتجم، مؤرخ  - 2

 .1 اسم الكاتب اك الناسخ اك ا١تصدر، ص. ، دكفـ1919مارس 
 .1 .نفس ا١تخطوط، ص - 3
، الدار البيضاء، ص 1994ة األكىل ، الطبعسبانياخ جبالة المعاصر: القائد أحمد الريسوني كإجوانب من تاريعبد العزيز خلوؽ التمسماين،  - 4

 .158–155 ص.
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مخادعين كقلوبهم غير  اف غمارة الزالو فإ ... كالبعض منهم ال يعتبر فسادىم ،سلماف فنعلم الجل منهم صالحا
المقاـ في كدنا عليكم في تقديم العمل ب، أكألجل ذلكيدرم متى يطهر منهم أثر الخيانة.  الخيانة، كالسالمة من 

تكشف ىذه الرسالة الريسونية عن الحقائق .1غشاـ القشبلت التي فيها"قبائل غمارة حتى يشفى أمرىا بتصفية أ
  التالية:

اد للنهوض في عجاب بو، كالتعاطف معو، كاالستعدطابي، كاإلد الكريم الخشادة بجهاد محمد بن عباإل -
 سباف.كجو العدك المشترؾ أم اإل

 مور.ر كالتحلي بالركية كالتبصر في األلى كسب كبار الشخصيات الغمارية كمضاعفة الحذالسعي إ -
الجهادية الريفية،  كلى عبرت عن كالئها للحركةالصراع بين قبائل غمارة كأحمد الريسوني بحكم أف األ -

درجة جعلت الريسوني ينعت قبائل غمارة بعش  كاألخماس إلىككذلك الصراع التاريخي بين قبيلتي غمارة 
 لى الخيانة.في الفتن باإلضافة إ كالسعاية كالخوضد الفسا

ل سباني في المنطقة الشمالية من المغرب لقي مقاكمة عنيدة من طرؼ القبائ، فإف االستعمار اإلعموماك 
ف يرتب حساباتو ، قبل أفدح الخسائرفية كالجبلية على السواء، كالتي أذاقتو مرارة القتاؿ ككبدتو أالغمارية كالري

ف الخبلفات السياسية الظرفية، بل كأبالرغم من  ،العسكرية كالسياسية بالمنطقة، كيسعى ليوطد تحالفو مع فرنسا
كبعض رضاخ سكاف القبائل إل كأسلوبا يسلكوو ل بجا يحتذة كالسياسية الفرنسية نموذيجعل من الخطة العسكري

دبيات االستعمارية بعمليات االحتبلؿ العسكرم المعركفة في األسبانيا سياسة . كىكذا تبنت إ2المستعصية المدف
 كالخارج بأف، لتوحي للرأم العاـ في الداخل كقامت بها باسم الخليفة السلطاني ،(Pacificacion)" التهدئة " 

  .3جادة الصواب إلىرجاعها إالمخزف الخليفي  على

يكن قد تمكن سباني لم هلت كثيرا عملية احتبلؿ الريف، فإف االستعمار اإلف المساعدة الفرنسية سكرغم أ
االنتصار  فإفقبيلة غمارة، كبالنسبة لأـ عن طريق السياسة، بوسيلة الحرب  سواءذعاف قطاعات قبلية كاسعة من إ

ارة بواسطة ت االستعمارية في الريف فرض على قيادتها استغبللو بشكل سريع في ناحية غمالذم حققتو القوا
يادة الحملة سندت مهمة قق انقياد كل تلك المنطقة. كىكذا أتحقيلخر سياسي عمل عسكرم، يدعمو عمل آ

ألىم القواد بها  ، كما كاف صديقا4لى العقيد كباث الذم كاف يعرؼ المنطقة تماـ المعرفةالعسكرية على غمارة إ

                                         
 .158 - 155، مرجع سابق، ص. خ جبالة المعاصر...ن تاريجوانب مالتمسماين،  - 1

2
 - Carlos Matinez de Campos, España Bélica el Bélica et Siglo 20, Marruecos, Madrid, 1972, p. 333. 

3
 - Goded (General), Marruecos, Las Etapas de Pacification, Madrid, 1929, p. 315. 

عرؼ بذكائو اٟتاد، كاطبلعو على اللساف الدارج بالنطق الغمارم، بعض ا١تغاربة كانوا ينادكنو باٟتاج عبد السبلـ، كلكي  اٞتنراؿ كباث مونطيس - 4
من ترديد عبارة "رد  ٮتالطهم باستمرار كعند اٟتديث معهم كاف يكثرك  يبدك قريبا من ا١تغاربة الشماليُت اٞتبليُت كاف يرتدم لباسهم كاٞتلباب

، انتهى  Puerto Capazضع قبائل غمارة انطبلقا من اٞتبهة، فبل غرابة اف تطلق السلطات االسبانية على ميناء اٞتبهة ب خبالك"، حيث أ
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الذم يصب عند الجبهة  ينغار لى كاد أت قوات كباث من الريف، حيث انتقل إتقدم ثيرا في السكاف.كأكثرىم تأ
باب  كسوؽ ثبلثاءربعاء ، ككاصلت تقدمها إلى ناحية سوؽ األغارت على بني خالدحيث أ ،أمتارشاطئ  كمنو إلى

ؿ ىذه المدة . كقاـ قائد االحتبلؿ خبل1926 يوليوز كؿ من شهري حسن كذلك في النصف األبرد كخميس بن
مامو كتعيين رجاؿ السلطة في كل من بني سلماف كبني سميح كبني بنزع السبلح من يد أفراد القبائل التي مثلت أ

 .1منصور

اتخاذ قرار يقضي  رغمتو علىانقياد سكانها لسلطة االستعمار أ ف حالة الغلياف في بني خالد كعدـإال أ 
بو   كاحتلو كترؾخالد رض ىذه القبيلة الغمارية، فهاجم سوؽ خميس تجكاف المتاخم لبني ل جديد في أبتوغ

كترغة في  أسراسفي قاع  ضراـ النارر من غمارة كبني سعيد كبني حسن بإثناء ذلك قاـ عدد من الثواكتيبتين. كأ
منها كبني منصور السبلح بلؿ كنزع خذكا يستعدكف للهجـو على القبائل التي استسلمت لقوات االحتالساحل كأ
بقيادة كباث داخل منطقة غمارة من جديد،  اإلسبانيةتوغلت القوات  1926يوليوز  20كفي  .2كبني بوزرة

العليا عن  كاألخماسفاستولت على اميادم بالقرب من باب برد كىو بمثابة خط تقسيم يفصل جنوب بني خالد 
التي شنها   كشكلت الغارةطبلؽ العمليات العسكرية المتوالية في غمارة، قاـ قاعدة النمنطقة غمارة، حيث أشماؿ 

كنت فيها كتم ،1927ك 1926ىمية فيما بين كباث على غمارة إحدل مراحل الحمبلت العسكرية األكثر أ
تمت حيازة فخاذ، كبقي بنو خالد الثوار الوحيدين في غمارة. ك القوات االستعمارية من إخضاع عشر قبائل أك أ

. 3سباف من ربط الصلة عبر الساحل بين المنطقتين الغربية كالشرقية لمنطقة الحمايةبندقية، كتمكن اإل 2788
سبانية بقوة السبلح، حيث ن جابهوا السلطات االستعمارية اإلكيذكر الجنراؿ كباث في مذكراتو كثرة الثوار الذي

 : 4عدىم كما يلي

 إلسبانية بقوة السبلحالثوار الذين جابهوا السلطات االستعمارية ا

 قادة المقاكمة المسلحة القبيلة
 اٟتسُت بن يسف كالفقيو ا١تيموين بٍت بوزرا
ا١تختار بن مرزكؽ كعلي مرغات كالفقيو ٤تمد بودغيا كعبد القادر مرسو ك٤تمد بن عبد السبلـ امهاركش كأٛتد  بٍت زيات

                                                                                                                                       
رشيف  ات ا١تتعلقة بكباث استقيناىا من أا١تعلوم) ليها ليقضي عطلتو فيها.على اٞتمهوريُت ككاف قد ذىب إ 1936كباث مقتوال ٔتدريد سنة 
 مصدر سابق(. 1كارلوس بَتيدا ملف رقم 

1
 - Servicio Historico Militer, Historia de Las Campanas de Marruecos, Tomo 4, Madrid–25, 1981, p. 141.  

2
 - Ibidem, p. 142.  

3
 - Carlos Matinez de Campos, Espana Bélica el Bélica et Siglo 20 …, op. cit., p. 335. 

 "1927الى  1913لثورة في غمارة من مذكرة الجنراؿ كباث حوؿ رؤساء ا"صطفى من خبلؿ مسا٫تتو ترجم جزء من ا١تذكرة رشيد م - 4
 قليم شفشاكفريخ ا١تقاكمة كاٟتركة الوطنية بإعضاء جيش التيرير، ٖتت عنواف تاكبية السامية لقدماء ا١تقاكمُت كأندكتاف علميتاف للمند

 . 50–45 ، ص ص.2005(، الرباط، 1913-1955)
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 ا٠تشيم
 التاغي كأكالد العباط كالبوحياكم٤تمد بن ٤تمد خرسوش كأٛتد برك كأكالد  بٍت سلماف
 شريف ٤تمد بن الغايل التجكاين كسيدم أٛتد الربكة التجكاين بٍت منصور
 ٛتو بن العيساكم متيوة
 الشريف البقايل ك٤تمد بن صاحل ك٤تمد بن صاحل ا١تلقب بوغابة ك٤تمد السيدية كسليماف بن عزكز بٍت رزين
 هايلسيدم عبد السبلـ البقايل الب بٍت ٝتي 

التهامي بن عبد اهلل الوزاين كإدريس السفياين كشريف التهامي ا١تكي كتاج الدين ابن ٤تمد الربكج كاٛتد بن مسعود  بٍت خالد
 كعلي بن مسعود

 بٍت زجل
٤تمد بن علي اليزيد كالعريب بن ٤تمد ا٠توش ك٤تمد بن العريب أمزكود ا١تلقب بالربغوت كعبد السبلـ بوشعرة ك٤تمد 

 ك٤تمد ا٢توطيبوشعرة 
 أٛتد بن ٤تمد بويعلي كالفقيو اٟتاج ٤تمد بن عزكز بٍت كرير

لى إ 1913قبائل غمارة التي امتدت من سماء المقاكمين في بينما نجد في المكتبة الوطنية بإسبانيا الئحة بأ
ف ن أبلؿ اإلسباني من المنطقة، كيمكتاركة الجماعية في محاكلة طرد االحكىو ما يدؿ على المش 1927

 :1نستعرض العمل على الشكل التالي

 الغمارية سماء قادة المقاكمة المسلحة حسب القبائلأ

 قادة المقاكمة المسلحة السنوات القبيلة
 سيدم ٤تمد بن شريف اليزيد 1913 بٍت زجل
 ٤تمد بن عبد السبلـ امًتاس 1913 بٍت زيات
 اسعب أكالد-القاضي  أكالد-كالد السعيدم  1913 بٍت سلماف
 ٤تمد الرباؽ–٤تمد الغايل 1913 بٍت بوزرة
 الفقيو بركش–مسعود بن اٟتاج–سي التهامي بن سيدم عبد اهلل الوزاين 1913 بٍت خالد

 ٛتو العنجاكم–عبد السبلـ البقايل–٤تمد السليماين–٤تمد بن صاحل–دار بٍت قريوح - غمارة الشرقية
 ٤تمد بودغيا–مرغاد على–سبلـعلي بن –٤تمد ا٤تراش 1918-1915 غمارة الغربية
 ٛتدكف حسن-السعيدمبن  ٤تمد-السرقةٛتد أ–٤تمد بن الغايل - بٍت منصور
 بركف أٛتد-عباسعبد السبلـ  - بٍت سلماف
 العريب بن ٤تمد - بٍت زيات
 شاركت مع الريسوين بقيادة التهامي الوزاين 1919-1915 بٍت خالد

                                         
1
-Biblioteca Nacional de Madrid (Sección Africa), B.N.M., Miselanea, 22877 Cabecillas Rebeldes. 
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 بن قدكر اٛتد-جرجورعبد القادر –يو بودغياالفق–عبد القادر بن مرزكؽ - بٍت زيات
 ٤تمد ا٢توسيت–السبلـ بوزرة عبد-امصمود٤تمد  - بٍت زجل
 برك أٛتد-السعيدم٤تمد  - بٍت سلماف

-كركطعبد السبلـ بن  -مد الزياٌب٤ت–سيدم الربكة الشريف-القادر٣تطار بن عبد أ 1919 بٍت بوزرة
 ٛتد بن براىيمأ سيدم-العريببن  أكالد

 - خالد بٍت
سيدم –دريس السفياينإ–ٛتيدك بن عبد الواحد–الشريف التهامي بن عبد اهلل الوزاين
 ٛتد البوىادمأ

مها، مع خر استسبلر القبائل في شماؿ المغرب التي تأخآقبائل غمارة كانت  إلى أف خيرا تجدر اإلشارةكأ 
 1927عمارية االسبانية سنة اـ القوات االستمأ 1حمد العمراني الملقب باحميدك الخربافالزعيم الشريف الغمارم أ

جنراؿ ساف خورخو المقيم علن بباب تازة ال، أثر استسبلمو في نفس السنة يـو العاشر من شهر يوليوزكعلى إ
ف مقاكمة قبائل غمارة لم تقتصر على ة المسلحة بالشماؿ المغربي. غير أسباني القضاء على المقاكمالعاـ اإل

خر من أشكاؿ آ كالعمرية شكبلبل اتبعوا بمختلف فئاتهم االجتماعية  المسلح(، كفاح)الالصيغة المعركفة 
كالمقصود بالمقاكمة الشعبية التلقائية مختلف المبادرات  يمكن أف نسميو بالمقاكمة الشعبية التلقائية. ،الكفاح

كاالجتماعية  السياسية المقاكمة بجميع مظاىرانطبلقا من كعيهم  ،كتلقائيالتي اتخذىا السكاف بشكل عفوم 
ضافة إلى باإل ،الوطنية بالمؤكنة كرجاؿ الحركةمظاىر ىذه المقاكمة تموين المجاىدين  كمن أبرز، كالثقافية

انت ترفض تناكؿ بعض ذ تفيد العديد من الركايات الشعبية أف نسبة كبيرة من السكاف كالمقاطعة االقتصادية، إ
  .كاألرز كالخبز األبيضاء سبانية كالفاصوليا البيضالمنتوجات اإل

ف إلى أ ألفت النظرفلقد أردت في ىذا المحور أف من كل ما سبق.  العبرفي الختاـ، البد من استخبلص ك  
في الشماؿ شكلت كحدة منسجمة، عميقة الجذكر، تمثلت في التيار الشعبي  المقاكمة المسلحة لقبائل غمارة

كجلهم مازالوا –قادة الجهاد كقد جسدسبانيين سول كسيلة الكفاح. كن يعرؼ أية كسيلة للتعامل مع اإلالذم لم ي
لى حين استرجاع ذه اإلرادة الشعبية التي استمرت إى–النزر اليسير جدا عن أخبارىم إال ال نعرؼ، حيث مغمورين

 .ـ1956المغرب لبلستقبلؿ سنة 

 

 

 

                                         
خر ٣تاىد بن عزكز حكيم ُب مقاؿ لو بعنواف، "اٛتيدك خرباف آكقد ٖتدث عنو ا١تؤرخ ا ،خبار ىذا اجملاىد ذكرىا كباث ُب مذكرتوبعض أ - 1

 .1994مام  27ليـو جريدة الحياة من  13 .ذلك ُب صك "، 1927يوليوز  9بشماؿ ا١تغرب يـو  استسلم
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 كؿ:خاصة بالباب األ ستنتاجات عامةا 

قبائل المغربية التي تعبر عن شدة التقلبات التاريخية التي شهدىا المجتمع لل اف قبائل غمارة تعتبر نموذجإ
 سبلمي.خبلؿ فترات ما قبل الفتح اإلبل  ،ليس فقط خبلؿ الفترة المدركسة ،المغربي

اد المجالي ـ بالنسبة لمعظم قبائل الشماؿ الغربي للمملكة المغربية، نظرا لبلمتدالقبيلة األتعتبر قبيلة غمارة ىي 
ف يشهد مجالها الجغرافي تراجعا كاضحا خبلؿ فترتنا قة، قبل أخبلؿ الفترات الساب ذم كانت غمارة تتميز بوال

 صوؿ غمارية.بر كل قبائل جبالة حاليا ىي ذات أالمدركسة. كلهذا تعت

إف ف ، كرغم تعدد التفسيرات لهذا االسم،لى معظم المصادرؿ تجوالنا في المنطقة المدركسة كبالرجوع إمن خبل
التضاريس الوعرة، إما ىركبا من ف شعبا ما غمر في ىذه ، أم ألى الغمريرجع إ غمارة االسم الذم اشتقت منو

 .أك اضطهاد داخليفتنة من ك الغزك الخارجي أ

كىو ما يرسخ تقاليد الجهاد  ،همت قبائل غمارة بكل قوة في ردع التدخل الخارجي، في مجمل تاريخ المنطقةأس
الذم جعل المنطقة المدركسة تبقى آخر صيل، الشيء يفة التي يتميز بها اإلنساف الغمارم األقاكمة الشر كالم

  سباف بعد اجتياحهم لشماؿ المغرب.القبلع التي احتلها اإل

رب، تؤكد لنا األحداث التاريخية السابقة الدكر المهم الذم لعبتو ببلد غمارة عبر التاريخ في بلورة شخصية المغ
ضركرة التعرؼ على مبلمح ىذه المنطقة  يستدعي كىوما التدخبلت األجنبية، كمناعتو أماـيبتو كالحفاظ على ى

 التقلبات التاريخية التي شهدتها.)غمارة( اجتماعيا كاقتصاديا كثقافيا لكي نفهم شدة 
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 :الجاىٕ الباب

 دلتنعَارميػضافٔ٘ غناصٗ ّسٔاٗ 
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 مدخل
كصوال إلى الفكر االجتماعي الوطني  ظيرات عدة، ابتداء بالخلدكنية،يعتبر المجتمع المغربي حقبل لتن

. كإذا كانت السوسيولوجيا 1كاالنقسامية كالسوسيولوجيا الكولونياليةالمعاصر، مركرا بنظرية أنماط اإلنتاج 
 آف كاحد، نظرا لعدة عوامل نذكر منها، كالمؤرخ فيالكولونيالية تفرض نفسها على الباحث السوسيولوجي 

، كشكلت مرجعية 2التراكم النظرم الغربي كمن الخلدكنية كاالستفادة من، كالمعاصرةااللتقاء في التخصص 
. 4كالفكر االجتماعي الوطني المعاصر، كما أنها غير بعيدة عن التصور الماركسي لشماؿ إفريقيا 3لبلنقسامية

النظرم لباقي التنظيرات  رآخر اإلطابكرغم كل ذلك، ال يمكن القفز على الخلدكنية التي تعتبر بشكل أك 
بالنسبة للجانب "التشاؤمي"  6، كبذلك يمكن أف نؤكد على أف الخلدكنية شكلت تبريرا إيديولوجيا5الماركسية

كالوسائل الغالب على التنظيرات حوؿ طبيعة كمصير المجتمع المغربي، الذم لم تستطع فيو الدكلة تملك القول 
تاج األسيوم، كالذم يتفتت داخليا إلى ما ال نهاية في المفهـو االنقسامي الذم حسب تصور نمط اإلن المنتجة

 نسبة للسوسيولوجيا الكولونيالية.يتشكل من ثنائيات تتعارض، بال

                                         
 :، أنظريتيدث ا٠تطييب عن نظريات ثبلث فقط كىي، ا٠تلدكنية كا١تاركسية كاالنقسامية - 1

Khatibi Abdélkébir, "Hiérarchie Précoloniale", In Maghreb Pluriel, Éditions Denoél, Paris, 1983, pp. 3 – 11. 
 ر " من طرؼ الوزير الفرنسي لليرب:مر بطبع " تاريخ الرببيأ 1840 سنة أنظر كيف أنو ُب - 2

Cheddadi Abdesselam, "Traduction du Livre D’ibn khaldoun" Le Voyage D’occident et D’orient Sindbad, 

Paris, 1980, p. 254. 
ليلى بنسامل، ارنست كلنر، عبد اهلل اٟتمودم،  :أنظر وجيا الكولونيالية.عماؿ دكركامي، ا١تعتمدة بدكرىا على االنثولاعتمدت االنقسامية على أ - 3

الدار  ، دار توبقاؿ،حد السبيت، ترٚتة عبد األاألنثركبولوجيا كالتاريخ، حالة المغرب العربي، جاف فافرم، جاؾ بَتؾ، عبد اهلل العركم
 .6 ، ص.1988، البيضاء، نصوص مًتٚتة

سباب ا٨تبل٢تا كتارٮتو كنتائجو، كتاب وفاليفسكي: ا١تلكية اٞتماعية لؤلرض: أىا ماركس ُب ىوامشو حوؿ كتاب كمن بُت ا١تراجع اليت اعتمد - 4
خرل ىي نفسها قد تتصل بصورة أك بأ اليت-كبذلك يكوف ىانوتو كلوترنو مرجعية  1873ىانوتو كلوترنو " ببلد القبائليُت كالعادات القبائلية " 

 ؿأنظر كار  ٫تية السوسيولوجيا الكولونيالية كا٠تلدكنية قبلها.سامية عرب دكركامي. من ىنا تأٌب أة مباشرة كاالنقكل من ا١تاركسي–بابن خلدكف
 .54 ، ص.1978 ، بَتكت،1ط  ،دار الطليعة ، ترٚتة جورج طرابشي،الماركسية كالجزائر فريدريك ا٧تلز، ماركس،

ن خلدكف، )ترٚتة سبلف( مؤرخ الرببر. أنظر ماركس، ا٧تلز، ا١تاركسية كاٞتزائر. ـ. س، نفس من بُت ا١تراجع اليت اعتمدىا ماركس أيضا، كتاب اب - 5
 .الصفية

6
 -  Gautier, Émile-Félix, Le Passé de L’Afrique du Nord, les Siécles Obscurs, Payot, Paris,1937, p.112.  

ىل جانب إ 1897م كاٟتضرم، كغزكات العرب ىو غوتيو، فبعدما أسهم سنة ك ف كاضع نظرية النزاع البديو، الذم قاؿ عنو الكوست، ايف " إغوت
 ١تع منظريي االستعمار.ة " الفاىافالو " ُب مدغشقر عُت أستاذا ُب مدينة اٞتزائر، كأصب  أحد أغالياين ُب القمع الرىيب لثور 
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  اخللزّىٔ٘:–1

إف أم متصفح للمقدمة، تصدمو نصوص كثيرة تصف تاريخ المجتمع المغربي على أنو مبني على االختبلؼ 
التفكك كالزكاؿ، بدؿ الوحدة كالمركزية كاالستمرار، حتى إف القوة استثناء كالضعف ىو كالتنوع كالتعدد ك 

تحويرم بسيط أك باإلبقاء على مستول فهم الدالالت األكلى، كعدـ ربط النصوص بعضها  كبتأكيلالقاعدة، 
بالتشاـؤ  ببعض، في نفس المؤلف أك في مؤلفات ابن خلدكف األخرل، كل ذلك يجعل قارئا عاديا أف يشعر

كالخذالف. كالتشاـؤ ىنا نتيجة الدائرية التي تتلخص في "حتمية" أطوار الدكلة كالمجتمع. ىل ىو تهافت قدرم 
ـ العصبية غير مبني على النسب دائما، بل ينبني على الوالء كالدعوة أيضا. إف تفسير و يرفض التعليل؟ ألف مفه

س كالمناخ يرد كل زعم عنصرم، فالقدرية عند ابن خلدكف ىي ابن خلدكف سلوؾ الناس بالرجوع إلى البيئة كالطق
نفهم التشاـؤ الخلدكني المبرر بالواقع آنذاؾ، ككيف أف ابن خلدكف  االطبيعية. كىكذطبيعة العمراف كالعوائد 

 حاكؿ التنظير لذلك الواقع بالذات: "كأنا ذاكر في كتابي ىذا ما أمكنني منو في القطر المغربي، إما صريحا أك
مندرجا في أخباره، كتلويحا الختصاص قصدم في التأليف بالمغرب كأحوالو كأجيالو كأممو كذكر ممالكو كدكلو 

 .1دكف ما سواه من األقطار، لعدـ اطبلعي على أحواؿ المشرؽ كأممو"

 .2إذا كانت المفاىيم الخلدكنية المحورية ىي: البدك كالعصبية كالدكلة كالملك كالحضارة كالمعاش كالعلم
كىي مفاىيم يفضي بعضها إلى بعض عبر تماسك نظرم قل نظيره، كبخيط رفيع يتطلب تتبعو حذرا كيقظة 
منهجيتين، فما عبلقة ىذه المفاىيم بطبيعة البحث الذم يهدؼ إلى فهم التاريخ االجتماعي للبنيات المغربية 

إيديولوجية   كالمشرقية عامةلمغاربية . إف إلصاؽ الدائرية بالبنيات االجتماعية المغربية خاصة كا3التقليدية
كيتضح . 4كولونيالية، فتجارب الشعوب غالبا ما تعرؼ انطبلقات سهمية عمودية؛ كتنتشر أفقيا ثم تدكر في الفراغ

بل عن  5عن التفكك كالتهافت كاالنحبلؿ ثال يتحدأكثر عندما نزيح الستار عن خطاب خلدكني خفي،  األمر
 نا من قراءتنا " الخاصة " البن خلدكف إلى االستنتاجات التالية:كلقد خلص الوحدة كالتماسك.

أية قدرية،   كال تحملفكرة التشاـؤ المتضمنة للتهافت كاالنحبلؿ كالتفكك موجودة، لكن مبررة بالواقع  -
كما أف ىناؾ نصوصا تلغيها كلية، كمن ثمة فهي ليست أكلوية أساسية إذ ىناؾ في المقدمة ما يؤكدىا؛ 

                                         
 .33اريخ، ص.دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، بدكف ت، المقدمة ،عبد الرٛتاف ابن خلدكف - 1
، السنة األكىل 6العريب للعلـو اإلنسانية، العدد  ٪تاء، ٣تلة اإلمجلة الفكر العربيمقاؿ من  ،"، "عودة إىل مقدمة ابن خلدكفجورج البيكا أنظر - 2

  55 ، طرابلس، ص.1978دجنرب 
3

 - khatibi Abdélkébir, Maghreb Pluriel ..., op. cit., p. 66 
تباينا، كقد تكوف انقبلبا شامبل كىذه اٟتركة قد تكوف تدرجا ُب االختبلؼ، كقد تكوف ن مفهـو اٟتركة عند ابن خلدكف: "ع ٤تمود امُت يقوؿ - 4

 .38 ، ص.1978دجنرب،  6، العدد مجلة الفكر العربيبل دكريا". من كقد تاخذ شكأ
 .164ص. س، ـ. ، المقدمةابن خلدكف،  أنظر "افريقيا الهنا تفرؽ قلوب اصياهباٝتيت " - 5
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ضيح طابعها الظرفي النسبي المعاشي، كما أف ىناؾ ما ينقص من أىميتها أك يلطف منها على لكن مع تو 
 األقل.

حضر، موجودة، ىناؾ نصوص تثبت بدكية العرب، لكن بالمقابل ىناؾ -بربر/بدك-فكرة الثنائيات: عرب -
 نصوص تمدحهم، كما أف ىناؾ ما يؤكد حضرية البربر كما ينفيو أيضا.

 وحدة.ثنائية التفكك كال -

 املاصنغٔ٘:–2

تعتبر الماركسية أداة إجرائية لدراسة المجتمعات، كأداة إيديولوجية تجاكزت موقع القوة إلى الفعل، إضافة 
إلى عبلقتها بالتنظيرات األخرل، كاعتمادىا على السوسيولوجيا الكولونيالية في تصورىا للمجتمعات غير األكربية، 

كيعتبر مفهـو نمط اإلنتاج  تارة كالواضح تارة أخرل لكثير من األطركحات.فقد شكلت الماركسية المنطلق الخفي 
 األسيوم محور الماركسية حوؿ المجتمعات غير األكربية، كيتميز ىذا النمط بالخصائص التالية:

. فاألرض للمشاعة القركية، كالمشاعة ىنا ليست مطلقة كما قد يتصور، 1غياب الملكية الخاصة لؤلرض -
 للفرد عبر المشاعة، كمن ىنا عدـ استقرار الملكية كعدـ استمرارىا. بل ىناؾ تملك

 2عدـ االنفصاؿ بين الزراعة كالصناعة -
 3االكتفاء الذاتي في اإلنتاج كاالستهبلؾ، في إطار القرية -
الدكلة في األشغاؿ الكبرل كفي عبلقاتها بالمشاعات، كاالستغبلؿ لجلب الفائض العيني  ةانحصار كظيف -

ن ىنا فهو مجتمع تراتبي في إطار ىذه الدكلة، لكن دكف تمكنها من االستيبلء على كسائل ، كم4غالبا
 اإلنتاج.

كمبلحظاتو لم يكن التصور الماركسي حوؿ التشكيلة االقتصادية كاالجتماعية المغاربية مكتمبل، لكن تساؤالتو 
 تشاؤمو ال يقل عن التشاـؤ الخلدكني. أفمحفزة. كفي األخير نجد  تظل

 

 

                                         
، ترٚتة جورج سيومحوؿ نمط اإلنتاج األجاف شينوف،  أنظر كاناؿ، جاف سوريو، غودكليو، موريس، يوجُت، فارغا، نغوين لونغ بيش، - 1

 .38 ، ص.1978دار الطليعة، بَتكت،  2طرابشي، ط 
 .، نفس الصفيةنفس ا١ترجع - 2
 .، نفس الصفيةنفس ا١ترجع - 3
 .39 ا١ترجع نفسو، ص. - 4
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  الهْلْىٔالٔ٘:الغْعْٔلْدٔا –3

البعثة العلمية" حتى مرحلة النقد. منذ "اتسمت السوسيولوجيا الكولونيالية بميزتين أساسيتين، ارتبطتا بها 
كذلك ضمانا  1ىدؼ حددتو البعثة لنفسها، بعيدا عن المناكرات السياسية الميزة األكلى ىي العلمية، كىو

عض الحاالت سول شعارا. أما الميزة الثانية فهي االستعمارية. إنهما ميزتاف لبلستمرار. كلم تكن العلمية في ب
 ، ككذلك كضع الباحث الوطني فيما بعد. حغير مريمتناقضتاف، األمر الذم جعل كضع السوسيولوجي الكولونيالي 

مريح لقد قسم السوسيولوجيوف الكولونياليوف المغرب تقسيما إيديولوجيا، مخزف/بربر. كىو تقسيم جد 
بالنسبة للعقلية الكولونيالية، لكن ىذا التوجو العاـ ال يجب أف يغطي لعبة المواقع في المتربوؿ، كما أف تصفية 
االستعمار ال يجب أف تغطي سوسيولوجية الفكر االجتماعي الوطني المعاصر، كقد أفضت ىذه االزدكاجية أعبله 

السيرة العلمية لركبير مونطاني على سبيل المثاؿ، طبيعة . كتعكس كازدكاجية الخطاببجل األعماؿ إلى التناقض 
. فمنذ "النظاـ القضائي لقبائل كالهندسة السياسيةالبحث السوسيولوجي الكولونيالي التي تتراكح بين العلمية 

يمكن أف نلمس  5ك"ثورة في المغرب" 4، كحتى "حضارة في الصحراء"3ك"البربر كالمخزف" 2جنوب المغرب"
ه بل كتذبذبو بين اىتماماتو العلمية كمهامو السياسية. كيف يمكن تفسير رجوعو إلى حضارة كبوضوح تردد

الصحراء كتقاليد البدك العرب، بل كمورفولوجيتهم في الشرؽ األكسط؟ ال شك أنو اقتنع ضمنيا بكوف معرفة 
 المغرب لن تتم إال عبر المشرؽ؟

هر فيو، فقد اتخذت أعمالو طابعا علميا، إال أف سيرتو أما بالنسبة لبيرؾ، فنظرا للسياؽ التاريخي الذم ظ
ك"المغارب، تاريخ كمجتمع" حتى "العرب بين األمس  6العلمية ىو أيضا ػػ منذ البنيات االجتماعية لؤلطلس الكبير

" ػػ تجعلنا نتأمل قدر السوسيولوجيا الكولونيالية التي عملت على فصل البنيات االجتماعية المغربية  7كاليـو
"اخس" عند بيرؾ، كقبلهما ركز ك عبر مفهـو اللف عند مونطاني كالتفكك كالبلمركزيةلتقليدية ككصفها بالتقوقع ا

. أما عمل مولييراس الذم المس كببلد المخزفميشو بلير على مفهـو القبيلة، كالزاكية، كالدكلة، ثم ببلد السيبة 
الجزائرم، فإنو لم يخل من نبرات عنصرية كخلفيات  المنطقة المدركسة، كإف عن بعد، من خبلؿ توظيفو للطالب

استعمارية في استنتاجاتو كتحليبلتو لساكنة الريف كجبالة، رغم أنو ركز على جوانب مهمة للحياة االجتماعية 
 كاالقتصادية كالثقافية للمنطقة المدركسة.

                                         
1

 - Edmund Burk, La Mission Scientifique au Maroc, Actes de Durham besm, N 138/139. 1979, pp.39–48. 
2

 - Montagne Robert, "Le Régime Juridique des Tribus du Sud Marocain", in, Hesperis, T4,1924. 
3
 - Montagne Robert, Les Bérbéres et le Makhzen, Lib. Félix Alcan, Paris, 1930. 

4
 - Montagne Robert, Civilisation du Désert, Nomades D’ orient et D’afrique, Lib, Hachette Paris, 1947. 

5
 - Montagne Robert, Révolution au Maroc, Éd France Empire. 

6
 - Berque Jacque, Structures Sociales du Haut Atlas, Éditions Presses Universitaires de France, Paris, 1978. 

7
 - Berque Jacque, Les Arabres D’hier a Demain, Éditions du Seuil, Paris, 1960. 
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بر عامبل مساعدا في فهم كرغم كل ذلك، فالطابع االختبارم لهذه السوسيولوجيا كتواضعها النظرم، يعت
. فإذا كانت ىناؾ مجازفات كاإلثنوغرافية الدقيقة المنوغرافيةعبر تلك األكصاؼ  البنيات االجتماعية المغربية،

، كإذا طغت الميكركسكوبية على االنقسامية، فإف كنظرية األنماطللخلدكنية  كتنميطية بالنسبةتعميمية 
 ، يمكن أف تستغل إلى أقصى الحدكد.المنوغرافيبين التنظير كاالستقراء السوسيولوجيا الكولونيالية، بتراكحها 

    االىكغامٔ٘:–4

تنطلق االنقسامية في جانبها التنظيرم من أعماؿ دكركايم كبريتشارد، كفي جانبها الوقائعي من الجزائر 
بنيوية، مع ما تحملو ىاتاف  النظرية إذف كولونيالية، كالمرجعية الفكرية كضعية–فالمرجعية الوقائعية .1كالسوداف

، لقد اعتمدنا ىنا على تصور كلينير 2كالتاريخكنفي الزماف  كالسكوف كالتقنويةالمرجعيتاف من المحافظة 
(E.Gellner )طبقو ىارت أساسا، انطبلقا من صياغتو للمفهـو كاستعمالو لو، ثم كيف (D.Hart ) على آيت

 بحث. عطا كآيت مرغاد كقبائل مركزية، بالنسبة لل

 يمكن تلخيص المبلمح العامة للمجتمعات االنقسامية كعرض خصائص فيما يأتي: 

 3أىمية النسب )النسب القبلي( -
 4البلمركزية كتكثف تشتت السلطة كالبلتراتبية كالديمقراطية كعدـ التخصص كاإلدارة في االستقبلؿ -
تواجد الند كالقدرة على المحافظة على االنقسامية تكثف التشابو كالتكرار كاالتحاد كاالندماج كالتوازف ك  -

 .5الذات
، 6الهامشية مقابل المركزية، كإذا أضفنا أف االنقسامية تفسر الماضي انطبلقا من الحاضر كليس العكس -

 تشكلت لدينا صورة جد تقريبية عنها.

 ياؿ تحطم االنقسامية، نلخصها في خمسة عوامل أساسية: حكيمكن تحديد بعض العوامل 

 ...( ، جفاؼ، ىجرات، حركبأكبئة: سن، جنس، عدد )قحط، ديمغرافية -
 سياسية: تدخل المخزف في بنية القبيلة كفي حركيتها. -

                                         
1

 - Khatabi Abdélkébir, Maghreb Pluriel…, op. cit., p. 102.  
نحو علم اجتماع عربي: لعريب، حصيلة نقدية". ضمن كتاب أيضا ا١تختار ا٢تراس، "التيليل االنقسامي للبنيات االجتماعية ُب ا١تغرب ا أنظر - 2

 .285–265، ص ص.1986، ٚتاعي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األكىل، بَتكت علم االجتماع كالمشكبلت العربية الراىنة
3

 - Coatalen Paul, "Comptes Rendus", Annales Marocaines de Sociologie, 1968, Rabat, P. 192.  
البوادم ا١تغربية"، ترٚتة عبد األحد السبيت كعبد اللطيف الفلق، ضمن االنثركبولوجيا السلطة السياسية كالوظيفة الدينية ُب "رنست كلنَت، أ - 4

 .46–47 ص. ص ،1985، السنة 11، عدد نسانية بالرباطمجلة كلية االداب كالعلـو اإلكالتاريخ، حالة ا١تغرب العريب، 
5 - Pascon Paul, "Segmentation et Stratification dans la Société Rurale Marocaine", Dans le Bulletin 

Économique et Social du Maroc, n 138–139, Rabat, 1979, p. 107. 
6

 - Coatalen paul, Compte Rendu ..., p. 194. 
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 اقتصادية: قيمة المعرفة التقنية )بدك، حضر، مستقركف، رحل، تراتبية، المنافسة الفردية( -
 دينية: الوالء لئلسبلـ كالجهاد كاألمة )ضركرة استحضار األجنبي المهدد( -
 ية: تداخل المصالح كالوالءات.تعاقد -

 الفهض االدتناعٕ الْطين:–5
 الغابك٘:املْقف مً التيظريات   - أ        

: اتخذت الدراسات كاألبحاث االجتماعية الوطنية المعاصرة موقفين متباينين من ابن الموقف من ابن خلدكف
فسر التخلف عند إيف الكوست بل كي 1خلدكف، موقف يرل صبلحية الطرح الخلدكني إلى حدكد االستعمار

. موقف آخر ينظر إلى األمر من زاكية معاكسة، إذ يبقي صبلحية الطرح الخلدكني 2بالتنظير كالتقرير الخلدكني
. كما بدأ يظهر 3ـ مع صعود الهجمة اإليبيرية، كظهور كالءات جديدة بجانب الوالء للقبيلة16حتى حدكد القرف 

، إلى 4ن مناقشة مفهـو القبيلة، حيث يجب النظر إليها كنتيجة كليس كسببفي الساحة العلمية موقف ينطلق م
الشريف، إال أنو البد من إعادة قراءة ابن خلدكف  كالمخزف كالنسبجانب مفاىيم أخرل منافسة مثل الزاكية 

 قراءة متعددة األبعاد حتى ال نحملو ما ال يحتملو.

"أنو انطبلقا من  سية قلة تعاملت بحذر، إذ يرل الخطيبي مثبل:: إف الذين تناكلوا للماركالموقف من الماركسية
المستول المعرفي لماركس، حوؿ المجتمعات غير األكربية يستدعي األمر إعادة النظر في النموذج نفسو من أجل 

سيوم بن علي فرغم إشارتو إلى أف ىناؾ تشابها كبيرا بين نمط اإلنتاج األ إدريس. أما 5تبريره ببحوث أكثر تميزا
 .6كالبنيات االجتماعية المغربية قبل الرأسمالية، فإف االختبلفات ىي األىم

: شكلت السوسيولوجيا الكولونيالية متن كبيبليوغرافيا جل الباحثين الموقف من السوسيولوجيا الكولونيالية
علمية تلك الشباب، لكن بتوجو تفنيدم في غالب األحياف. لقد استغل الباحثوف االجتماعيوف الوطنيوف 

                                         
 . 111 ، ص.1986ر النشر ا١تغربية، البيضاء، ، دا"ار حوؿ الفكر الخلدكنيحو "نتاج ا٠تلدكين ُب أنظر أٛتد التوفيق الذم يقًتح ٪تط اإل - 1
 .95 .ص ،1974، بَتكت، دار ابن خلدكف ، ترٚتة ميشاؿ سليماف،كفدالعبلمة ابن خلايف الكوست،  - 2

3
- Beni Ali Driss, Le Maroc Précapitaliste,Formation Économique et Social, Éditeur, SMER, Collection 

Atlas, Rabat, 1983, pp. 113 - 126.  
4

 - Laroui Abdelah, Rappelons Simplement que L’important pour Ibn khaldon n’est pas la Nation de Tribu, 

mais L’esprit de Solidarité, si on Croit Expliquer le Makhzen en Disant que c’est une Tribu au Pouvoir, 

on ne dit rien en fait, et il Suffit de Remplacer le Mot Arabe (Qabil, Qabila) par le Mot Groupe, qu’il 

Signifie en tout Premier lieu pour voir le Caractère Tautologique de la Définition, in Les Origines 

Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain, Maspero, Paris, 1980, p. 122.  
5

 - Khatibi Abdélkébir, Maghreb Pluriel …, op. cit., p. 95.  
6

 - Beni Ali Driss, Le Maroc Précapitaliste ..., op. cit., pp. 113–126. 
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 األطركحاتالسوسيولوجيا، مؤسسين على ذلك أطركحات نظرية كسياسية تختلف في المنحى كالتوجو مع 
 الكولونيالية، لكن بمرجعية أكربية في بناء الدكلة الحديثة كخلق مجتمع مركزم مدني. 

األسر التجارية  ، فهل كاف توجها للنخب الوطنية المنحدرة منأما بالنسبة لسوسيولوجية الموقف الوطني
أـ أف األمر ال يعدك أف يكوف كصفا للواقع؟ أـ ىو  1الحضرية كمن البرجوازية الصغرل؟ بتعبير ماغالي مورسي

ى الطرح الكولونيالي تتوالى، كردكد الفعل عل 4كمحمد الحبابي 3كمنذ أطركحتي ألبير عياش 2شعور الىوتي جديد؟
ة الدكلة كالمخزف، كما ىو األمر عند البير عياش كجرماف عياش ة جلها طابع الرفض، إما من زاكية شرعيمتخذ

، أك من زاكية تحطيم المفاىيم 6كأحمد التوفيق 5كمحمد الحبابي كعبد اهلل العركم كبعدىم عبد اللطيف كنوش
رم كالتبا 7الرئيسة التي اعتمدىا الطرح الكولونيالي، )القبيلة كالزاكية(، كما عند العركم كعبد اهلل الحمودم

كالمكي  9لعبد الصمد الديالمي 8بوعسلة. لم تتخذ الدراسات الكولونيالية موضوعا خاصا إال في دراسات قليلة
. كقد اتخذت الدراستاف األخيرتاف منحى ىادئا، ينم عن ضركرة الدراسة العلمية المتأنية 10بنطاىر كبوعسلة

اعتبر أف السوسيولوجيا، استعمارية كانت أك  للتراث السوسيولوجي الكولونيالي، دكف أم انفعاؿ، بل ىناؾ من
 .11كطنية، ال تغير شيئا من الواقع، كأف السوسيولوجيا، أكانت أجنبية غربية أك مغربية، فاألمر سواء

الموقف من االنقسامية: ىناؾ شيء أساس يفرض نفسو في االنقسامية، باعتراؼ جل الباحثين، فبوؿ  
. بل ذىب كبوضوح إلى اإلبقاء عليها، مع إضافة 12 تناقش في االنقساميةباسكوف مثبل يقر بأف ىناؾ أفكارا ال

                                         
1

 - Magali Morsy, "Comment Décrire L’histoire du Maroc", dans le Bulletin Économique et Social du 

Maroc, Rabat, 1979, p. 138. 
2

 - Khatibi Abdélkébir, Maghreb Pluriel …, op. cit., pp. 9–43. 
3

 - Ayache Albert, Le Maroc, Bilan D’ une Colonisation, Éditions Sociales, Paris, 1956. 
4

-  Lhbabi Mohamed, Le Gouvernement Marocain à L’ Aube du XXe Siécle, Éditions Techniques Nord-

Africaines, Rabat, 1958. 
 .1987، افريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، تاريخ المؤسسات كالوقائع االجتماعية بالمغربعبد اللطيف أكنوش،  - 5
، 2 ط لرباط،ا منشورات كلية االداب كالعلـو االنسانية، (،0101-0581المجتمع المغربي في القرف التاسع عشر )اينولتاف أٛتد التوفيق،  - 6

 .1983الدار البيضاء، 
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 - Hammoudi Abdellah, "Segmentarité et Stratification Sociale, Pouvoir Politique et Sainteté", Réflexions 

sur les Théses de Gellner, In Hesperis–Tamuda, Vol. 15, 1979, pp.18- 147  
  ال نشَت ىنا اال للدراسات العلمية. - 8
، السنة 67 العدد المستقبل العربي،)مؤسسات كاعبلـ كمؤلفات(  عبد الصمد الديا١تي، " تاريخ علم االجتماع ُب ا١تغرب الكولونيايل"، - 9

1984. 
10

 - Mekki Bentahar et Tibari Bouasla, La Sociologie Coloniale et la Société Marocaine de 1830–1960, in la 

Sociologie Marocaine Contemporaine, Pub de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 

Rabat,1988.  
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 - Chekroun Mohamed, Crise de la Société ou Crise de la Sociologie, in. BESM, N 153–154, 1984. 
12

 - Paul Pascon, Segmentation et Stratification dans la Société Rural Marocaine…,op.cit, p.107. 
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النصهار  "أنو نتيجة فيرل:أما المختار الهراس ( Société Composite)التراتبية، للحصوؿ على المجتمع المزيج 
عن عناصر أعم، فإنو لم يعد بإمكاننا الحديث عن بنية قبلية انقسامية، إنما فقط  القبيلة ضمن إطار سياسي

. لكنهم كلهم عملوا على تفنيد الطرح االنقسامي، حيث يرل باسكوف مثبل عدـ انطباقها 1كعبلقات انقسامية"
كما فوقها )الوطن(. فعلى مستول األسرة أك خط  النسب( )خطعلى مستويين مركزيين يهماف ما تحت االنقسامية 

 تول الكونفدرالية القبلية، فهناؾ تراتبية أكليغارشية:النسب، ىناؾ تراتبية القرابة كالسن كالجنس، أما على مس
، 2ثنوغرافيين الكولونياليين"لوجي حوؿ نفسها، كال من خطاب اإل"كلذلك" ال يجب أف ننخدع من خطابها اإليديو 

فاالنقسامية إما أف تكوف صورية إلى درجة ال تستطيع معها أف تفسر أك تحدد ماىي القبيلة؟ كإما أف تصل إلى 
إف البنيوية كاالنقسامية كالهامشية التي يحاكؿ كيلنير تأليفها، عندما تختبر  .3من التهافت كتفنيد النفس درجة

"بهذياف منهجي، ألف إيديولوجية النسب  االنقسامية:. كيقسو الخطيبي أكثر عندما ينعت 4ينفي بعضها بعضا
 االنقسامية ليست إال كىما ابيستيمولوجيا"إال تعبيرا مموىا للعبلقات الحقيقية. كمن ىذا المنظور، ف 5ليست

 الْطين:البزٓل   -ب 

تلك الوحدة التي ركزىا  6تنطلق النظرة الداخلية للبنيات االجتماعية المغربية أساسا من مفهـو الوحدة 
سبة اإلسبلمية انطبلقا من المشركعية الدينية كالتي ىي أرفع المشركعيات بالن كالثقافة العربيةالدين اإلسبلمي 

المغربية كاإلسبلمية بشكل عاـ، كذلك عبر مفهـو البيعة كالنسب الشريف. كىذا ما لم تلتفت إليو  7للدكلة
 تلك العبلقة التي تربط السكاف بالقبائل. ىي الدينيةالمشركعية ، كتعتبر حلقة 8السوسيولوجيا الكولونيالية

  اإلؽهالٔ٘:–6

األطركحات السابقة بالنسبة للبنيات االجتماعية المغربية  تنحصر إشكالية البحث في مدل إجرائية مفاىيم
التقليدية حتى حدكد االستعمار، انطبلقا من نموذج غمارة، إذ يبقى الهم األساسي بالنسبة لنا ىو المساىمة 

 ف اعتماد مقاربة نظرية دكف أخرل.في مناقشة تلك البنيات، دك  المنوغرافية

 

                                         
 .81، ص. 1986، العدد السادس، السنة مجلة المشركعا١تختار ا٢تراس، "مبلحظات كاستنتاجات حوؿ تطور النظاـ القبلي ُب جبالة"،  - 1

2
 - Paul Pascon, Segmentation et Stratification dans la Société Rural Marocaine …, op. cit., p. 111. 
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 - Laroui Abdelah, Rappelons Simplement que L’important pour Ibn khaldon ..., op. cit., p. 176.  
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 - Laroui, Rappelons Simplement …, op. cit., p.176. 
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 - Khatibi, Maghreb Pluriel ..., op. cit., p. 110.  

 .104-105ابن خلدكف، مصدر سابق، ص ص.  أنظر - 6
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 يعترب مفهـو الوحدة مركزيا بالنسبة للطرح الوطٍت. - 8
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 الفصل األّل: الغهاٌ ّالغهً

تحظى بذلك الموقع االستراتيجي كطريق عبور كاتصاؿ،  –كما سبقت اإلشارة– كانت ببلد غمارةإذا  
، فإف ذلك يقتضي منا التساؤؿ عن عبلقة ىذين العاملين بالبنية السكانية 1ككجود آثار إلحدل المدف القديمة

ددىم، كتوزيعهم كالسكن، سواء من حيث أقدمية تعميرىا، أك من حيث معرفة عناصر سكانها كأصلهم كع
التاريخي للجانب البشرم، كمدل أىميتو في تفسير مختلف األحداث  راالعتبار الدك كسكنهم، كذلك أخذا بعين 

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كغيرىا.

كتجدر اإلشارة في بداية األمر، إلى أف تغطية كل جوانب العناصر المذكورة طرح علينا عدة صعوبات، لقلة 
من جهة، كلسكوت البعض اآلخر من جهة ثانية. فمؤلفات الرحالة الجغرافيين في العصر الوسيط جاءت  المصادر

، كبعض المصادر األجنبية، فضبل عن مادتها العلمية الغزيرة المتعلقة بفترة كسطحيةمعلوماتها عن السكاف عامة 
 بحثنا، أطرتها خلفية كولونيالية، قد تعوزىا المصداقية.

لك، اعتمدنا على تلك النصوص القليلة، الواردة في بعض المصادر األخرل من كتب الرحالة بالرغم من ذ
 كالتراجم كالمناقب، كحاكلنا استثمار معلوماتها بطريقة تمكننا من تقديم صورة عن الموضوع.

 غناصٗ  ّالعنضاٌ يفاهلذضٗ  األّل:املبشح 

 خصاٜص اهلذضٗ يف غناصٗ:  - 1

راج كاقع البادية الغمارية خبلؿ القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، يتوخى إف الهدؼ الرئيسي من إد
باألساس معرفة العبلقة الوثيقة التي كانت تجمع إنساف البادية باألرض، ىذه العبلقة الحميمية بين الفبلح الغمارم 

هجرة إلى المدينة من أجل كأرضو، كانت من بين األسباب التي جعلت إنساف البادية الغمارية ال يفكر في ال
االستقرار بها نهائيا، بل يمكن القوؿ بأف الهجرة كانت من األشياء غير المفكر فيها، رغم كل العوائق التي كانت 
 تحدث بفعل تدخل المخزف أك بفعل الصراعات القبلية كالكوارث الطبيعية، بل حتى التدخل العسكرم اإلسباني.

دنا، قد اتجو إلى التعرؼ على المجتمع في صيركرتو كفي عبلقتو كإذا كاف البحث التاريخي في ببل
بالمخزف، فإف جانبا مهما كخطيرا ال يزاؿ في حاجة إلى مزيد من االىتماـ الذم يستحقو، كنعني بو الجانب الذم 
 يهم تطور مجتمع البادية المغربية بالخصوص. كبالتالي فإف رد الفعل العنيف الذم صدر عن مجتمع البادية

الغمارية بشكل عاـ خبلؿ التدخل االستعمارم، ال يمكن فهمو إال بدراسة تطور ىذا المجتمع خبلؿ القرف التاسع 
 عشر، كمعرفة مدل ارتباط إنساف البادية بمجالو.

                                         
1

 - Roger (R), Le Maroc …, op. cit., pp. 72–76.  
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لقد شكلت القبيلة بالنسبة لجل سكاف البادية إطارا للتنظيم االجتماعي، فالفرد ينتمي إلى قبيلة معينة 
اس كاف يصنف من طرؼ سكاف باقي القبائل أك من طرؼ اإلدارة المخزنية. ككاف سكاف القبيلة كعلى ىذا األس

كاعين بأف انتماءىم إلى مجموعة محددة، ال يقـو على أساس سبللي، بل على التساكن كالتآزر الذم كاف يقول 
كل أفرادىا ألنها كانت في حاجة مع مركر الزمن. كبذلك كانت القبيلة الغمارية ال تفرط في أبنائها، ككانت تحتوم  

إلى سواعدىم، كلهذا يمكن أف نسرد حادثة ترحيل قرية ترغة الغمارية من سكانها إباف حرب التحرير الريفية من 
ـ، لكن" أكثر السكاف قد عادكا أدراجهم إلى بلدىم، متسللين إليها، لتستمر 1923طرؼ الجيش اإلسباني سنة 
في ظل ىذا الواقع يبقى الحديث عن الهجرة مستبعدا، إال في حاالت الكوارث  .1قرية ترغة عامرة بإذف ربها"

كاألكبئة، كىو ما نجده في رسالة السلطاف عبد الرحماف بن ىشاـ للقائد عبد القادر اشعاش،  األمراضالطبيعية أك 
خديمنا  ... دهالحمد هلل كح: "ق، جاء فيها1264عندما طلب منو أف يقبل الجئين من غمارة إلى تطواف عاـ 

األرضى عبد القادر اشعاش، كفقك اهلل، كبعد فيرد عليك حاملو عبد الرحمن أخو محمد بن مرزكؽ الغمارم، 
انظر لو دارا تناسبو من الدكر التي لجانبنا العالي باهلل ىناؾ بتطواف، يسكنها بأكالده من غير كراء، كاستوص بو 

، للهرج الذم في القبيلة، فبوصوؿ كتابنا ىذا إليك، ادفع لو مائة أكميخيرا لرغبتو في السكنى، كألنو لم يجد أين 
مثقاؿ كاحدة يستعين بها على عرسو، كاجعل لو كسوة جيدة مكمولة بسلهامها من الملف كقفطانها كحائكها، 

. كادفع للثبلثة عشر من إخوانو بغمارة الذين معو، خمسة كعشرين ذراعا من المركاف المقصور كقيمة الخياطة
 .2الحق بالطرة كحائكها"

لكن ىذا ال يعني أف القبيلة كانت بنية جامدة أك مغلقة، بل كانت تستقبل باستمرار كل قادـ جديد، قبل  
أف يربط مصيره بمصيرىا، كلهذا كانت قبائل غمارة تمتص عبر تاريخها البعيد كل المهاجرين بمختلف ألوانهم 

عات انفتاحا كانصهارا بين مكوناتو )بربر، عرب، مالمجت أكثر كأطيافهم، مما جعل المجتمع  الغمارم من
...(، لدرجة أف القبائل الغمارية كانت أكؿ قبيلة تفتح أبوابها أماـ المهاجرين العرب األكائل،  أندلسيوف، يهود

 حيث نجد أصوؿ العديد من األسر الغمارية المعركفة خارج المنطقة المدركسة كأسرة بن صالح كأسرة أكالد
أعراب كأسرة بن الصديق، لذلك فالقبيلة كانت تكبر كتتشعب فتتحوؿ إلى كونفدرالية قبلية كاسعة، كما كانت 

 .3تتعرض للتفكك كالتشردـ
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يتضح مما سبق أف القبيلة الغمارية قد قدمت أحيانا كوحدة سياسية، كأحيانا أخرل كوحدة إيكولوجية، 
كالتحدم، كالحفاظ على الرموز كالثقافة المورثة كالمتجذرة في  تفسر مدل ارتباط الغمارم باألرض كرمز للقوة

صميم المجتمع القبلي، كلهذا فالهجرة موضوع استثنائي لكل التشكيبلت االجتماعية الغمارية، نظرا الرتباط 
 أىلها الشديد باألرض. 

اؿ ىي البؤرة لقد شكلت األرض المحرؾ األساسي للوحدات االجتماعية في البادية الغمارية، كال تز  
المحورية التي يحتدـ حولها صراع تلك الوحدات االجتماعية، كما شكلت القبيلة لسكاف البادية إطارا اجتماعيا 

المخزف بين القوة كالضعف، كانت القبيلة ىي المبلذ  كتأرجحمبلئما، ففي مناخ سياسي يطبعو غياب االستقرار 
 اآلمن الوحيد بالنسبة للسكاف.

ف نعرؼ سر غياب ظاىرة الهجرة عن المجتمع الغمارم خبلؿ الفترة المدركسة، رغم كمن ىنا يمكن أ
الواقع القبلي إباف فترة الحماية، التي أصبحت فيو الهجرة القركية أكلوية بالنسبة لبعض السكاف الذين فقدكا 

 أراضيهم، لكنها لم تشمل كل القبائل الغمارية. 

 أقزمٔ٘ التعنري: –2

بداية بأف موضوع أقدمية العمراف في منطقة بحثنا، ال تتم معرفتو دكف التطرؽ إليو بوجو يجب التذكير في ال
، إال أف معرفة 1عاـ في شماؿ إفريقيا، فقد اتفق معظم الباحثين على أف ىذه المنطقة تعتبر أقدـ مناطق المعمور

كانوا يعرفوف بالليبيين، ثم   ظل موضوع خبلؼ. يذىب "أحمد صقر" إلى أف سكانها القدامى األكائلأصل سكانها 
بخصوص المصطلح ( Roger) . كرأل ركجير2في المغرب األقصى( Mauresالموريطانيين )بػ  عرفوا فيما بعد

نفس السياؽ يذكر أحد الدارسين أف كفي  3(Tingitaine) نفسو أنو كاف يطلق على سكاف منطقة تنجيتانيا
. 4"الميتاغونين" من البرابرةبػ  كأف سكانو كانوا يعرفوف( Metagonites) الريف الغربي كاف بلد الميتاغونيت

لليبيين كاف موطنهم بليبيا )تونس كليبيا حاليا( كأنهم ىجموا ف افي نفس الموضوع أ( Julien) كأضاؼ جولياف

                                         
 .42ك 40 ص. ، صع سابقمرج تاريخ إفريقا الشمالية...،شارؿ أندرم جولياف،  - 1

 .172–173 ص. ص ،1959، ، مطبعة العمل، تونسمدينة المغرب العربي في التاريخأٛتد صقر، 
Roger (R), Le Maroc …, op. cit., p. 36. 

 .172. ، صمرجع سابق مدينة المغرب...،اٛتد صقر،  - 2
3

 - Roger, Le Maroc …, op. cit, pp. 63–37.  
4

 -  Gharbaoui (A), La Terre et L’homme…, op. cit., p. 126.  
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، بينما يذكر صاحب "القبائل المغربية" أف ىذه األجناس بعد اختبلطهم في أصوؿ 1ؽ.ـ 3300على مصر حوالي 
 .2"الباخثية البيضاء"بػ  غاربة، رجحوا في األخير انتماءىم إلى تلك السبللة البشرية األكلى المعركفةالم

كيمكن القوؿ، رغم تعدد اآلراء بخصوص الحسم في ىذه المسألة، أف منطقة شماؿ إفريقيا حسب بعض 
امتزجت ببعضها، نتيجة الدارسين، توالى عليها منذ فجر تاريخها، ىجرات بشرية تشكلت من أجناس مختلفة 

لسبلالت كأثره على السكاف، قاؿ عن ذلك االختبلط بين اك  ،3انفتاح موقعها على مختلف الحضارات القديمة
إف المغرب فقد كحدتو األصلية منذ العصر الحجرم الصقيل، أثناء األلفية الثالثة قبل الميبلد، ( Campsكامس )

في القسم الغربي كاإليطالية الجنوبية في القسم الشرقي  ةاإليبيريتحت تأثير حضارات غازية مختلفة )الحضارة 
.كبخصوص تلك الهجرات القديمة نذكر منها ىجرة "اللوبيين" من الشرؽ إلى 4كالصحراكية المغربية في الجنوب(

، يقاؿ المغرب منذ األلفية السابعة قبل الميبلد ترؾ خبللها أحد ملوؾ العرب الملقب "ذك المنار" أقواما كثيرة
. كمنذ أكاسط القرف السادس قبل الميبلد، تدفقت موجات بشرية فنيقية، 5إنهم جدكد قبيلتي صنهاجة ككتامة

. ككفدت جماعات بشرية فلسطينية كانوا يتكونوف من 6نتيجة المبادالت التجارية مع المغاربة بالسواحل الشمالية
، كحسب أحد الدارسين فإف ببلد المغرب عرفت 7لميبلدأكاخر القرف الخامس قبل ا كالتيقشانيين فيالكنعانيين 

، ىذا 8ىجرات آرية كبيرة للفرس األرمنيين منذ القديم، كانت تشكل ساكنة إفريقيا األكلى بعد الجيتوليين كالليبيين
المنطقة. كإذا كاف يستفاد مما سبق، أف تلك  إلىفضبل عن ىجرات اليهود كالتي تمت بدكرىا عبر عدة مراحل 

رات تفسر بوضوح أقدمية العمراف في منطقة شماؿ إفريقيا، فإنو يمكن اإلقرار بوجود مجموعة من المدف الهج
 Taehia) القديمة، كبخاصة في منطقة بحثنا، نذكر منها على سبيل المثاؿ مدينة تغسة التي كانت تسمى

Longa)9. 

لتاريخ، يمكن تصنيفها إلى كىكذا نخلص إلى القوؿ بأف المنطقة عرفت ىجرات بشرية متعددة قبل ا
مجموعتين، استقرت إحداىا في منطقة حوض البحر المتوسط الشمالية، بعد أف سلكت الطريق الساحلي، 

                                         
 .249 .، صجولياف، مرجع سابق - 1
 .71 .، صعبد الوىاب بن منصور، مرجع سابق - 2
 .71 .، صعبد اهلل العركم، مرجع سابق - 3

Gharbaoui (A), La Terre et L’homme…, op. Cit., p. 120.  
 .41 .، صكرد النص ُب كتاب العركم، مرجع سابق - 4
 . 254–253 ص.، صور، مرجع سابقعبد الوىاب بن منص - 5
 .91 .، صجولياف، مرجع سابق - 6
 . 256 ص. ،بن منصور، مرجع سابق - 7
  .106 ، ص.1979ترٚتة كٖتقيق ٤تمد سعود التازم، فاس،  حرب يوغرطة،سالوست،  - 8

9
 - Roger (R), Le Maroc …, op. cit., pp. 27-76.  



115 
 

تمتد ليبيا ": قائبل"ىيركدتس"  كعرفت بالمجموعة "الليبية" في ببلد المغرب، كالتي حدد موطنها المؤرخ اليوناني
كأما  .1" كيسكنها الليبيوفحيط األطلسي؛ حيث تنتهي غربا مع حدكد مصر شرقا إلى راس صوليس على الم

الجماعة البشرية الثانية، فقد كفدت من آسيا الغربية، لكنها توغلت في الجنوب، معرجة على إفريقيا الشمالية 
، إال أننا نجهل كيف حصل ذلك التحوؿ من استعماؿ لفظ "الليبيين" إلى 2الشرقية فامتزجت بالعنصر الزنجي

"بربر"، ككل ما ىو معركؼ عن ىذا المصطلح األخير أنو اقترف بساكنة المنطقة منذ القديم، كما يؤكد  مصطلح
.كمما يؤكد لنا قدـ التعمير 3إف أكؿ سكاف ببلد البربر كنوميديا كانوا خمس جاليات": "عل ذلك "مارموؿ" قائبل

ة اإلسبلمية كتيجساس كتارغة كالجبهة في ببلد غمارة تواجد مراكز حضرية تاريخية تعود إلى ما قبل الفتر 
 (.من الملحق 8انظر الوثيقة رقم سبلمية )كاالزدىار الذم شهدتو المنطقة خبلؿ الحقبة اإل

فقبائل غمارة تعتبر من أقدـ المجموعات البشرية التي غمرت في الشماؿ المغربي، كلهذا سميت بغمارة،  
بت عليها مجموعات بشرية متنوعة من أىمها العرب كما أف منطقة غمارة قديمة االستيطاف، بحيث تعاق

 الفاتحوف.

فهل ظل ىذا الجنس البشرم الساكن الوحيد في المنطقة المدركسة أـ كجدت إلى جانبو عناصر سكانية 
 أخرل؟

 املبشح الجاىٕ: أصل ّعياصض الغهاٌ

لتي تضم عناصر مختلفة، يمكن أثرت العوامل الطبيعية كالتاريخية كالبشرية على التركيبة البشرية في غمارة ا
ندلسية إلى عنصر سكاني ذم النسب البربرم، كعنصر عربي مختلط، ثم الجاليات األ–تجاكزا–تصنيفها

 كاليهودية.

 العيصض الرببضٖ:–1

 أصل الرببض ّأقغامَه:–أ

: تضاربت أقواؿ النسابين كالمؤرخين العرب حوؿ أصل البربر كتسميتهم، فذكر "ابن عبد الحليم" قائبل
، 4..." إنهم من أكالد بن نقشاف من إبراىيم أك أكالد بن قرط بن حاـ أكمن نسل إيبلف بن بربر بن قيس عيبلف"

 .1..." فاتوا المغرب كتناسلوا بو ... كالحظ الببلذرم أف البربر "يزعموف أنهم من بر بن قيس

                                         
 .172 .، مرجع سابق، صد صقرٛتاب أكرد النص ُب كت - 1
 . 39 .، صالعركم، مرجع سابق - 2
 . 93 .، صمارموؿ، مصدر سابق - 3
 .20–19كرقة  12755ت رقم ، ٥تطوط ٔتديرية الوثائق ا١تلكية، الرباط، ٖتنسابكتاب األصاحل ابن عبد اٟتليم االيبلين،  - 4
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يرفع نسبهم عن األمم الماضية،  "كأما إلى من أما ابن خلدكف، فبعد عرضو لتلك اآلراء المختلفة، يقوؿ:
كأىم ىذه المذاىب جلها  : "...كنجده ينتقد ذلك كيخلص إلى القوؿ..."  فقد اختلف النسابوف في ذلك كثير

 التعديل على غيره في شأنهم ىو أنهم من كلد كنعاف بن حاـ بن نوح يال ينبغكالحق الذم  ... مرجوعة
فإف ىناؾ من ذىب  ،تراضات بخصوص حقيقة نسب البربر كتسميتهم.كإذا كانت ىذه اآلراء تظل مجرد اف2..."

أما إذا أخذنا بمفهـو فقو اللغة  3" بأف البربر أقارب األكربيين القدامىCampsإلى أبعد من ذلك، يقوؿ "كامبس 
تيني ، كأنها مشتقة من المصطلح البل4للكلمة، كما يذكر أحد الباحثين، فإف كلمة بربر معناىا تخليط في الكبلـ

"Varvaros فسكاف شماؿ إفريقيا لم يعرفوا ىذا االسم، كإنما أصل الكلمة مأخوذ من "ابربرين" ككانت تعني ."
كعلى أم حاؿ كنظرا لصعوبة البحث في أصل البربر كما يبدك، فإنو من المتفق عليو لدل  .5األمازيغ أم األحرار

األبيض سكن المنطقة منذ زمن بعيد، كأف أغلبيتهم كانت  المهتمين بدراسة السبلالت المغربية أف العنصر البربرم
عبارة عن خليط بشرم، كأف الجماعات التي سلكت الطريق الساحلي حافظت على سماتها كمميزاتها كقبائل 

 .6غمارة

أما عن أقسامها، فإف دراسات تاريخ شماؿ إفريقيا القديم لم تشر إلى ذلك، بل اكتفت بعرض تلك 
، فقد كانت ببلد المغرب تشمل إفريقيا 7الركماني في المنطقة اإلدارية للحكم اليوناني أك ة أكالتقسيمات الترابي

كنوميديا كموريطانيا الطنجية كموريطانيا القيصرية كجيتوليا. كحافظ العرب على ركح ذلك، لكنهم زادكا عليو 
نسابين كالمؤرخين في تعليل ذلك تقسيم السكاف أنفسهم إلى بربر بتر كبربر برانس، إال أنو لوحظ اختبلؼ ال

التقسيم، فهناؾ من قسمهم على أساس طبيعة التمدف كالحضارة، فالبتر أىل بداكة كالبرانس أىل حضارة 
. بينما يرل ابن خلدكف أف علماء النسب 8كاستقرار، أك تصنيفهم على أساس عوائدىم، كارتداء لباس البرنس مثبل

عظيماف كىما: برنس كمادغيس كيلقب مادغين باألبتر، لذلك يقاؿ لشعوبو  متفقوف على أف البربر يجمعهم جزماف
أدارسة، نفوسة، بنولوا،  أجزاـ:البتر، كيقاؿ لشعوب برنس البرانس. يتكوف بربر البتر من شعوب تجمعها أربعة 

 .9، أكريغةازداجة، مصمودة، أكربة، عجيسة، كتامة، صنهاجة أجزاـ:ضرية. كإف شعوب البرانس يتكونوف من سبعة 

                                                                                                                                       
 .86، ص. 1987نيس الطباع، مؤسسة ا١تعارؼ، بَتكت، طبعة ، ٖتقيق عمر أفتوح البلدافٛتد بن ٭تِت بن جابر الببلذرم، أبو العباس أ - 1
 .127–126 ، ص ص.، مصدر سابقابن خلدكف - 2
 .43 ، ص.كرد النص ُب كتاب العركم، مرجع سابق - 3
 .263 .، صابقابن منصور، مرجع س - 4

5
 - Pottier René, Histoire du Sahara, Pub,Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1947, p. 4. 

6
 - Gharbaoui (A), La Terre et L’homme dans la Péninsule Tingitane, op. cit., p. 129.  

 .96 .ص ،، مرجع سابقجولياف - 7
 .292 .، صبن منصور، مرجع سابق - 8
 .118–117ص.، ص ابن خلدكف، مصدر سابق - 9
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كبناء على ىذه الثنائية في التقسيم، كاستنادا إلى المصدر نفسو، نخلص إلى القوؿ بأف غمارة ترجع في 
الذين  2كمن مصمودة غمارة كىم بنو غمار بن مصطاؼ بن مليل بن مصمود": "1نسبها إلى المصامدة من البرابرة

نت توجد إلى جانبهم عناصر بربرية أخرل من قبائل عمركا المنطقة منذ زمن قديم يصعب تحديده بالضبط. كما كا
. كنقل عن البعض أنهم 3"كتامة" في حوض اللكوس ك"صنهاجة" في ساحل طنجة، كلواثة شماؿ كجنوب أصيبل

. ككما سبق، فإف 4غمركا في تلك الجباؿ فسموا غمارة. كيعقب ابن خلدكف عن ىذا الرأم بأنو مذىب عامي
إلى جانب العناصر الصنهاجية، كقاموا بتكوين  5اؿ المغرب من طنجة إلى تلمسافالعنصر الغمارم كاف يسود شم

، حيث كانوا يشكلوف االتحاد 6حلف مع البرانس للقضاء على مملكة النكور خبلؿ القرف الثالث الهجرم
ى كادم الغمارم القوم الذم انحل حلفهم كانكمشت رقعتهم كتراجعوا إلى مواقعهم الحالية، من كادم أكرينكا إل

 .7الك، بسبب تعرضعهم للهجمات الصنهاجية

كىكذا تقلصت غمارة كأصبحت خبلؿ العهد المرابطي كالموحدم تتكوف من بطوف معدكدة، منها متيوة 
. كىذه 8كبني زيات كبني سلماف كبني زجل كبني منصور كبني بوزرة كبني جرير بني سميح كبني رزين كبني خالد

، إال أننا في الواقع، لم نتمكن من العثور على تعريف مقنع 9المعركفة بقبائل بني ناؿ القبائل األربعة األخيرة ىي
 لناؿ الجد األكبر ألىالي ىذه القبائل، كمتى كجد؟ 

كقد حاكلت مجموعة من الدراسات تحليل ىذه األسماء كمتى سميت بذلك، لكن جلها ال تقدـ صورة 
ناؿ ىم من البطوف المشهورة من غمارة، لكن دكف التعريف  كاضحة كدالئل مقنعة. فابن خلدكف يذكر أف بني

                                         
يف الغريب كمناطق جبالة قصى منذ زمن بعيد، كاشتغلت بالزراعة، ككانت تسكن الر قبائل اختصت باستيطاف ا١تغرب األ قبائل مصمودة ىي - 1

لية للمغرب غَت أماكن ٖتمل أٝتاء ا با١تنطقة الشماثرىيب كاألطلس الصغَت كالسهوؿ األطلسية، كمل يبق اليـو من أطلس الكبَت الغر كجباؿ األ
ساسا بسبب الزحف الزناٌب ُب القرف الثالث غواطة كركراكة فقد تقلص حضورىا أطلنتية كرب بعض بطوهنا. أما من كاف منها بالسهوؿ األ

 اجملموعات اليت قامت اٟتادم عشر ا١تيبلدم، كال يعرؼ منها اليـو غَت/التاسع ا١تيبلدم كالزحف الصناجي ُب القرف ا٠تامس ا٢تجرم/ا٢تجرم
ف ا١توحدين مل يعملوا على ترحيل قبائل ا١تصامدة من ١تعربة بالشماؿ الغريب. كٕتدر اإلشارة أمازيغية كا١توحدين ّتباؿ درف كاجملموعات األبدعوة ا

، منشورات ا١تعهد ا١تلكي يين كتركيبتاريخ المغرب، تح لة ا١ترابطُت. أنظر ٤تمد القبلي،نقاض دك أف أقاموا دكلتهم على أبعد  ،مواطنها اٞتبلية
 .218، ص 2011للبيث ُب تاريخ ا١تغرب، الرباط، 

 .281- 280 ا١ترجع نفسو، ص ص. - 2
3

 - Gharbaoui (A), La Terre et L’homme dans la Péninsule Tingitane…, op. cit., p. 129.  
 .245 .صـ. س، ، ...كالخبر أالعبر كديواف المبتدابن خلدكف،  - 4
 .36 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ، فريقياكصف إحسن الوزاف،  - 5
 .95 .صـ. س، ، ندلس كالمغربالمغرب في ذكر ببلد األأيب عبيد اهلل البكرم،  - 6
 .29 .صـ. س، ، ىاأصوؿ المغاربة، غمارة كحلفاؤ التقي العلوم،  - 7
 .41 .صـ. س،  ،نبياء من غمارةثوار كأعبد البارم الطيار،  - 8
مد حجي، مطبوعات دار ا١تغرب ، ٖتقيق ٤تدكحة الناشر لمحاسن من كاف في المغرب من مشايخ القرف العاشر٤تمد ابن العسكر،  - 9

 .34 .، ص1977، الرباط 2الطبعة  ،ليف كالًتٚتة كالنشرللتأ
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. كما أف ىناؾ رسالة كاف قد بعثها إلى األندلس بعض ممن حضركا حملة الموحدين إلخماد ثورة سبع 1بهم
بنو ناؿ كبنو  فالرسالة: "ككا، السابقة الذكر كالتي أكردىا ابن صاحب الصبلة، حيث جاء في ىػ 562منغفاد سنة 

بائل غمارة المختصين بسكن الجبل المشهور بالمنعة، المعركؼ بجبل الكواكب الذم ىو أشهرىا ياؿ من ق
. كأكرد أبو حامد الفاسي تحليبل مفصبل شيئا ما عما سبق ذكره، كذلك بتحديده بشكل مدقق 2كأكعرىا مرقى"

ياؿ كناؿ إخواف، فتفرع  م:نسابته"كيقوؿ  قبائل بني ناؿ كبني ياؿ معتمدا على ركاية لم يذكر صاحبها، فيقوؿ:
ياؿ إلى بني زيات كبني سلماف كبني منصور كبني بوزرة، كتفرع ناؿ إلى بني خالد كبني رزين كبني سميح كبني 

. لكن ىذه 4. كما أكرد ىذا الكبلـ أيضا المؤرخ عبد الهادم التازم في تحقيقو لكتاب "المن باإلمامة"3جرير"
قسيم الذم قاـ بو األخواف ناؿ كياؿ لقبيلة غمارة، فإنها لم تفصح عن حقيقة الركاية كإف كانت قد حددت لنا الت

أصولهما. كقد شكك بعض الباحثين في ىذه الركاية، في كوف أف ناؿ بربرم، كمن بينهم صاحب كتاب "ثوار 
مجرد عشيرة  كاف كنا نرجح أنها–"فإذا كنا ال نعرؼ عن بني ياؿ شيئا كأنبياء غمارة"، حيث أعلن رفضو لها بقولو:

فإننا على العكس من ذلك، نعلم أف بني ناؿ عشيرة غمارية، عاش فرع منها في بني رزين –من عشائر غمارة
كفرع آخر في بني منصور. كإف كنا ال نستبعد من الناحية النظرية على األقل، أف تتفرع قبائل كثيرة من رجل 

فرع قبائل بني خالد كبني رزين كبني سميح كبني جرير كاحد، كىذا يحدث في مئات السنين، لكننا ال نقبل خبر ت
، لكن إذا كاف بنو 5من ناؿ، لسبب بسيط ىو أف ىاتين القبيلتين كجدتا قبل كجود ناؿ المزعـو بوقت طويل"

خالد كبنو رزين كبنو سميح كبنو جرير عشائر، كجدت بغمارة قبل القرف السادس حسب الباحث عبد البارم 
ناؿ  إف بنيأمرا مسلما كما سيتبين، إال أنو ال يدلي ببراىين كحجج قاطعة، إذ يكتفي بالقوؿ الطيار، فيبدك ذلك 

اسم عربي. كيرجح أف جل القبائل الغمارية التي تحمل أسماء عربية، تسمت بهذه األسماء إباف عصر األدارسة 
ألسماء إلى األشخاص الذين كمن جانب آخر يرجع األستاذ محمد مزين تسمية ىذه القبائل بهذه ا .6تبركا بهم

 .7حكموىا، كأف أسماء ىذه القبائل المصمودية قد عربت

                                         
 .180 .صـ. س، ، 6ج ،...لعبرا ابن خلدكف، - 1
، ٖتقيق عبد ا٢تادم التازم، دار الغرب ندلس في عهد الموحدينريخ ببلد المغرب كاألتا مامةالمن باإلعبد ا١تالك ابن صاحب الصبلة،  - 2

 .238 .، ص1987االسبلمي، الطبعة الثالثة، 
بي المحاسن )كنبذة عن نشأة التصوؼ كالطريقة الشاذلية مرآة المحاسن من اخبار الشيخ أأيب حامد ٤تمد العريب الفاسي الفهرم،  - 3

، مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء، الطبعة 3 يب احملاسن ابن اٞتدبن علي الكتاين، منشورات رابطة أ كٖتقيق ٤تمد ٛتزةدراسة  بالمغرب(،
 .230 .، ص2003االكىل، 

 .238 .صـ. س،  ،...المن باالمامةابن صاحب الصبلة،  - 4
 .64 .ص، ـ. س، اٞتزء األكؿ، ...نبياء من غمارةثوار كأعبد البارم الطيار،  - 5
 .64 .، صالطيار، ا١ترجع نفسو - 6
نية داب كالعلـو االنسااٞتزء األكؿ، منشورات كلية اآل ـ،1637–1549فاس كباديتها مساىمة في تاريخ المغرب السعدم ٤تمد مزين،  - 7

 .99 .، ص1986بالرباط، الطبعة االكىل 
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من خبلؿ ما سبق يبدك أف األصوؿ العرقية لهذه القبائل معقدة، كعرفت تغيرات كبيرة يصعب اإلحاطة بها، 
د مبكر، نتيجة نظرا الختبلط العنصر العربي باألمازيغي. لكن انتشار اللغة العربية بهذه القبائل تم منذ عه

االحتكاؾ مع العرب الوافدين مع صالح بن منصور الحميرم الذم تمكن من نشر اإلسبلـ بين العناصر 
على يد الشرفاء األدارسة، حيث  2، مما أدل إلى شيوع اللغة العربية في ببلد نكور كأحوازىا1الصنهاجية كالغمارية

ى حصنهم )حجر النحل(، فوجدكا في جباؿ غمارة ملجأ قضى ابن أبي العافية على حكمهم، كاستولى عل أفبعد 
 .3آمنا لهم

 .4ىذا االختبلط في البنية السكنية كما يبلحظ، ليس كليد فترة بحثنا، كإنما لو جذكر تاريخية بعيدة

 فما ىي إذف أىم قبائل المنطقة المدركسة؟

 : الكباٜل الرببضٓ٘–ب

عتين، تنتسب المجموعة األكلى إلى النسب يمكن تقسيم القبائل ذات النسب البربرم إلى مجمو 
المصمودم كالتي ال يزاؿ بعضها يحتفظ بالبعد البربرم كبني بوزرة كبني سلماف، إذ يتحدث السكاف فيهما لهجة 

تعيش في نطاؽ اللف الغمارم.  6. أما المجموعة الثانية فهي صنهاجية األصل5تعرؼ بالشلحة البزراتية
ها صاحب "مرآة المحاسن" إلى فرعين، ينتسب الفرع األكؿ إلى الجد كبخصوص المجموعة األكلى قسم

 ... إلى قبيلة بني زيات من قبائل "ياؿ" 7كانتقل سلف الشيخ المعركؼ "بناؿ" كالفرع الثاني إلى "ياؿ" قائبل "...
ني بوزرا فتضرع ياؿ إلى بني زيات كبني سلماف، كبني منصور كب ... من بطوف غمارة كيقوؿ نسابتهم ياؿ كناؿ

 .8..." كتفرع "ناؿ" إلى بني خالد كبني رزين كبني كرير كبني سميح

                                         
 . 91–90 ص. صـ. س، ، ...ربندلس كالمغالمغرب في ذكر ببلد األايب عبيد اهلل البكرم،  - 1
 .385 .ص ،1968، ا١تطبعة ا١تلكية، الرباط، قبائل المغربعبد الوىاب بن منصور،  - 2
 .72 .ص، 10327، ٖتت رقم ، ٥تطوط ٔتكتبة عبد اهلل كنوف بطنجةشذكر الذىب في خير نسبالتهامي ابن رٛتوف،  - 3
 .29 ...، مرجع سابق، ص.صل البرابرةأالتقي العلوم،  - 4
 . 274 .، صمصدر سابق العبر...،ابن خلدكف،  - 5
ف ٞتنوب كشغلت ا١تناطق الواحية كاألطلس الكبَت الشرقي كاألطلس ا١تتوسط كجباؿ غمارة. كبعد أتت من اصنهاجة كىي من قبائل الرحل أ - 6

ف كانت سابقة على قياـ دكلة كإ–على كجو التدقيقـ الربيع ُب فًتة تارٮتية ال نعرفها ٨تو السهوؿ االطلنتية عرب كادم أ تسربت بعض بطوهنا
فر ىل االستقرار. كٕتدر االشارة اىل اف ا١ترابطُت مل ٭تملوا قبائل صنهاجة الرماؿ على مغادرة القجنيت ىذه القبائل إ–ا١ترابطُت بزمن بعيد

 جندىم النظامي. أنظر ٤تمد القبلي،عداد اموا الزيادة ُب أاشوا هبا كلما ر قامة دكلتهم، بل تركوىا ٔتواطنها كاستجللعيش با١تناطق الشمالية بعد إ
 .218 .صـ. س، ، ...تاريخ المغرب، تحيين كتركيب

طبعة حجرية، فاس  بي المحاسنمرآة المحاسن في أخبار الشيخ أبو حامد الفاسي، اٟتسن ا١تهدم الزياٌب، ٖتدث عنو أبو الطيب ىو أ - 7
 .165 .ص ،1906

 من ا١تليق. 48أنظر الوثيقة رقم  - 8
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 فكيف توزعت ىذه القبائل في منطقة بحثنا؟

تقع بين بني زيات غربا كبني كرير شماال، كىي قبيلة مصمودية كليست صنهاجية حسبما ذىب إلى  بوزرا:* بنو 
كما كاف لسكانها   2طير، كيسميها صاحب الدكحة بأبي زرا، كمن فرقها تاندماف كاعراين كام1ذلك أحد الدارسين

 .3دكر في الحياة الجهادية لشهرتهم بلقب حارسي البحر

 أسيفاف،من فرقها  4توجد بين بني منصور كبني بوزرا، كتعد من بين القبائل الغمارية الوسطى سلماف:* قبيلة بني 
طرة على القبيلتين، فإف بقية القبائل األخرل ال يعبر عن كانت سمات الطابع البربرم ما زالت مسي  كإذا بني فنزر.

 سول احتفاظها بالنسب البربرم، كنذكر منها:–لظركؼ تاريخية كاجتماعية–بربريتها

التي تعتبر من القبائل البحرية، حيث تقع شرؽ كادم الك الذم يفصل بينها كبين قبيلة بني  زيات:* قبيلة بني 
 .6رابها مدينة "تيجساس" التاريخية مقر تغسة حاليا، كمن فرقها نذكر تارغا كاغيل، كتوجد في ت5سعيد الصنهاجية

، 7في نسبها إلى ابن المنتصر( Massignon)ال ندرم المصدر الذم اعتمده ماسينيوف  منصور:* قبيلة بني 
الجنوب من كالظاىر أنها عرفت تحركا من الشرؽ إلى الغرب من المنطقة المدركسة، إذ حددىا "مارموؿ" إلى 

 كيمكن القوؿ .كافرعمافقبيلة "بقوية"، كقاؿ عنها "الوزاف" إنها كانت خاضعة لحاكم "بادس" كمن فرقها انشواف 
 التحرؾ ليس بغريب على سكاف المنطقة، كإف كاف نسبيا كما أسلفنا في موضوع تراجع المجاؿ الغمارم. إف ىذا

بنفس االسم، كالتي تشرؼ على مدينة ترغة الصغيرة التي كاف كتقع في تلك الجباؿ المعركفة  رزين:* قبيلة بني 
 كمن فركعها فرقة بني مراؽ كفرقة تمريخت. 8سكانها يتحصنوف بتلك الجباؿ

 أفكحدد موقعها بجبل راشد، إال  9* أما قبيلة بني خالد، فقد جعلها "اليفراني" من األدارسة حسب "تقييده"
دة، كما أكد على ذلك صاحب "مرآة المحاسن" بل كحتى أسماء األمر عكس ذلك، فهي تنتسب إلى المصام

                                         
 .107 .، ص1977، طبعة الرباط 2، مليق الموسوعة المغربية، عبد العزيز بنعبد اهلل - 1
 .29–28 ص. ٤تمد بن عسكر، مصدر سابق، ص - 2

3
 - Attilio Gaudio, Maroc du Nord, Cités Andaloues et Montagnes Berbères, Nouvelles Éditions Latines, 

Paris, 1981, p. 112.  
 .42 .، صالتقي العلوم، مرجع سابق - 4

5
 - Attilio Gaudio, Maroc du Nord, Cités Andaloues et Montagnes Berbères …, op. cit., p. 111.  

 .110.، صبد العزيز بنعبد اهلل، مرجع سابقع - 6
7

 -  Louis Massignon, Le Maroc dans la Premières Années du XVI Siècle, op. cit., p. 244.  
 .257 .، صالوزاف، مصدر سابق - 8
- 169 ص. ص ،1595الرباط، رقم  ،لوثائق، ٥تطوط با١تديرية ا١تلكية لتقييد عن ذكر شرفاء المغرب كصلحائو كقبائلو، ٤تمد اليفراين - 9
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، كما أف موقعها كاف إلى الشرؽ من قبيلة بني كتلوتف كتفركتقراىا تفيد أنها بربرية األصل، نذكر منها تاغونة 
 زركاؿ على سفح جبل "تيزيراف" كليس كما ذكره "اليفراني".

كمن بين فرقها بني حمدكف كفرقة بني  1رة، كىي مجاكرة لتغسة* كىناؾ قبيلة بني كرير التي يسكنها فرع من غما
 سجود.

 كمن فرقها بني يزكؼ كبني بوزكرل. 2(Oringa) * كقبيلة بني سميح التي تقع على الضفة اليمنى لواد كرينكا

كمن القبائل األخرل ذات النسب المصمودم نذكر قبيلة بني حساف، كصفها الوزاف كتحدث عن شجاعة 
ـ، عندما 13، إال أنو لم يحدد موقعها الذم عرؼ تحركا منذ القرف 3كرىم في تاريخ غمارة السياسيسكانها كد

كفدت تلك الهجرات العربية إلى نواحي تامسنا، فهجرت القبيلة موطنها كاستقرت جنوب شرؽ تطواف كما سبقت 
عربية األصل كالبعض اآلخر إنها  5كقد تضاربت آراء المؤرخين حوؿ نسب القبيلة، فهناؾ من قاؿ .4اإلشارة

، إال أنها كانت بربرية من أصل مصمودم، كفي ذلك يقوؿ ابن 6إلى صنهاجة اختلف في نسبها إلى المصامدة أك
إذا كاف بنو حساف  ... "كيتبين لك أنهم من المصامدة، بقاء ىذا النسب المحيط سمة لبعض شعوبهم خلدكف:

كىذه القبيلة كانت من بين القبائل الغمارية التي تعربت مبكرا،  .7.".. منهم موطنين بذلك الساحل من لدف ازغرة
إذ يرجع بناء مسجد موسى بن نصير إلى القرف األكؿ الهجرم، أما فركعها فهي كثيرة، نذكر منها جماعة عشركت 

بني كرياكل كجماعة ادماماف. أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية لتلك القبائل ذات النسب الصنهاجي فنذكر منها 
كبني مسكلدة. كما تؤكد الركاية الشفوية أف المنطقة عرفت استقرار العنصر السوسي "سواسة" الذم ىاجر إليها 

، حيث تشير نفس الركاية إلى كجود مقابر كبيرة في كثير من القرل، ذات ىيئة 8كانسجم مع سكانها األصليين
ر، تنتشر حولها قطع من األكاني المنزلية المصنوعة من قديمة جدا، مع كجود بقايا المنازؿ المبنية باألحجا

الخزؼ. يقوؿ عنها ساكنة المنطقة أنها ألىل سوس. كيرل كثير من السكاف القريبين من ىذه المواضع أف 

                                         
 . 256 .، صالوزاف، مصدر سابق - 1
 .42 .، مرجع سابق، صالتقي العلوم - 2
 .250–249 ص. ابق، ص، مصدر سالوزاف - 3
 .35 .، صالتقي العلوم، مرجع سابق - 4
 .174 .، صاليفراين، مصدر سابق - 5
 .70 .، ص1979، ، الرباط، كرقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين٤تمد ا١تنوين 
 .461 .، ص1976بعة ط الرباط، ،اٞتزء الثاين، الحركة الفكرية للمغرب في عهد السعديين، ٤تمد حجي - 6
 .281 .، صلدكف، مصدر سابقابن خ - 7
بٍت جرير كبٍت ٝتي  دكف كدىا ٣تموعة من الرجاؿ القاطنُت بقبيلة لى ىذه الركاية بقبيلة متيوة ُب إطار نقاش مع أفراد ا١تنطقة، كأحصلنا ع - 8

 قوا٢تم.اختبلؼ أ
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. كقبل رحيلهم تركوا  1السوسيين كانوا يسكنونها لمدة طويلة، كإثر تقلبات مناخية معاكسة قاموا بالرحيل عنها
مدفونة في ىذه المقابر كفي أماكن سكناىم، ككضعوا لها تقاييد دقيقة، تركوىا ألكالدىم كأحفادىم  كنوزا كثيرة

، يتساءؿ األستاذ العربي الحميدم الذم الحظ كجود اإلطاركفي ىذا  الذين سيأتوف مباشرة إليها كيستخرجونها.
"كىنا البد من التساؤؿ عن سر معرفة  :كجود نفس الركاية الشفوية حولها ىذه المآثر في قبيلة بني زركاؿ، مع

أىل سوس كحدىم لهذه الكنوز، ىل ىي من دفن أجدادىم؟ كإذا كانت لهم، فمتى ُكجدكا ىناؾ؟ ىل قبل 
المرابطين؟ ثم لماذا ىجركا الببلد، تاركين ىذه الكنوز مع كصف أماكن دفنها كصفا  مجيءالغماريين أـ مع 

ة فيو ىالة من القداسة حتى ال يحفره الناس، أك يحرثونو كينكشف دقيقا؟"، كقد ألصقت باألماكن المدفون
. كقد الحظ عبد الرحماف الطيبي أيضا شيوع ىذه الركاية في قبائل الريف األكسط، كيرل أف السوسيين  2الكنز

هم كانوا يتكلموف األمازيغية "الشلحة"، كيرجع سر ثركتهم إلى أنهم كانوا يملكوف أراضي خصبة كيبيعوف منتجات
. كيعتقد أنهم نزحوا إلى المنطقة مع قدـك الموحدين، حيث قسمت أراضي رؤكس الفتنة 3لئلسباف مقابل الذىب

بالمنطقة )ثورة سبع منغفاد(، على الموحدين، بعد القضاء عليهم. كمن دكف شك فإف أىل سوس كانوا 
ل، مع ضعف الدكلة الموحدية في يساندكنهم، فحصلوا على أراضي مهمة، لكنهم اضطركا للهجرة إلى مناطق أخر 

 .4المنطقة، إثر موجة من الجفاؼ

كىكذا بعد أف تعرفنا على أىم القبائل البربرية التي كانت تشكل أىم ساكنة في مجاؿ المنطقة المدركسة، 
منطقة غمارة كانت تتوفر على موقع استراتيجي فقد شكلت محطة عبور لجماعات بشرية أخرل. فما ىي  أفكبما 

 بيعة ىذه العبلقات ببقية العناصر السكانية األخرل؟إذف ط

 قباٜل عضبٔ٘ رلتلط٘:–2

الذين اىتموا بتاريخ العصر الوسيط أف العرب كفدكا إلى ببلد  5لقد أجمع العديد من الباحثين
المغرب عبر مرحلتين: مرحلة أكلى تزامنت مع ظركؼ الفتح اإلسبلمي ألجل االستيطاف، كمرحلة ثانية  

 ظركؼ كدكافع اجتماعية كسياسية. كانت بسبب

                                         
دت اىل استياء السوسيُت، فرحلوا عن ىذه ي(، داـ مدة سبع سنوات أاب )الشرقف ا١تنطقة عرفت موجة من الضبٕتمع أغلب الركايات الشفوية أ - 1

 الببلد.
ىمية المصادر المادية كالشفوية في إضاءة تاريخ بني زركاؿ، موضوع التدخل الفرنسي مثاال، ندكة البادية المغربية عبر أالعريب اٟتميدم،  - 2

 .22 .، ص1999، البيضاء، 1دة، ط، منشورات كلية اآلداب بالرباط، مطبعة النجاح اٞتديالتاريخ
 .94 .صـ. س، ، ...الريف قبل الحمايةعبد الرٛتاف الطييب،  - 3
 .94 .، صا١ترجع نفسو - 4
 .1964، بَتكت ندلسفتوح إفريقية كاألابن عبد اٟتكم،  - 5
 .1982، طبعة الرباط، ثر القبائل العربية في الحياة المغربيةأ، مصطفى أبو ضيف - 
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أما بخصوص الرغبة في "االستيطاف" فإف ذلك على ما يبدك لم يحدث بشكل كاضح، فإذا كانت مراحل 
منذ العصر الراشدم، كاستمرت إلى ما بعد "برقة" في عصر بني أمية، في  بدأتالفتوحات في شماؿ إفريقيا قد 

، فإف ظاىرة االستيطاف الكثيف لم تظهر بوضح 1ر )اثنا عشرة مرة(فترة تميزت بطوؿ مدتها ككثرة ارتداد البرب
أرض إفريقيا  إلىخبلؿ ىذه المرحلة، كفي ذلك يقوؿ الناصرم في معرض حديثو عن انتقاؿ العرب من جزيرتهم 

 كالمغرب لم تعرؼ مجيء ىذا العنصر إال عند أحداث الفتح، إال أف العرب الداخلين إفريقياما ملخصو "إف ببلد 
فيقضوف الوطر من فتح األقطار كاألمصار؛ ثم ينقلب  ... إلى أرض المغرب، إنما كانوا يدخلوف غزاة مجاىدين

 2..". ... كإف بقي القليل منهم بو، فإنما كانوا يستوطنوف منو األمصار دكف البادية جمهورىم إلى كطنهم كمقرىم

كاستمر الحاؿ كذلك  3..." كبربرلها عرب كأى كعن اىتماـ العرب باألمصار ذكر البكرم عن سبتة "...
إلى أكاسط القرف الخامس الهجرم )الحادم عشر الميبلدم( إلى أف حصلت ىجرات عربية من قبائل "بني 

، كانتشر أفرادىا في جميع أنحاء الببلد المفتوحة ككصلوا إلى شماؿ المغرب حيث قبيلة إفريقياىبلؿ" إلى شماؿ 
 .4بلطا كبيرا، كاف لو أثر كبير على اللغات البربرية السابقةغمارة كاختلطوا بسكانها اخت

المغرب خبلؿ الفتوحات كاف غير قار،  كبخاصة فيكيستفاد مما سبق أف استيطاف العرب في شماؿ إفريقيا 
، التي كانت تذكي ذلك األمويةكلعل سبب ذلك يعود إلى سياسة عدـ االستقرار في الجهاز اإلدارم للدكلة 

، فضبل عن تعسف الوالة أنفسهم اتجاه السكاف كسلبهم لثركاتهم، مما  5القيسية كاليمنية في المنطقة الصراع بين
ـ، حيث تم 16كاف ينتج عنو ارتداد كثورات، إال أف ظاىرة استيطاف العرب، تظهر بوضوح في غضوف القرف 

كإذا كانت ىذه القرائن تفسر  .6انتشار فركع من القبائل العربية في مجاؿ غمارة كوجود عرب "سويد" في بادس
لنا ما كاف من التساكن بين السكاف البرابرة كالوافدين من العرب، فإف ذلك ال يفهم منو كجود قبيلة عربية أك 
قبائل قائمة بذاتها، خاصة خبلؿ فترة بحثنا، مثلما حدث في ببلد الهبط التي استقرت فيو قبيلة " بني رياح " 

. فيبقى إذف الحديث ىنا عن قبائل عربية مختلطة، إما تمت 7وطن فيها عرب الخلطكفي ببلد األزغار التي است
 منها:بصلة النسب الشريف، أك بصلة لقب قائد عربي معين كنذكر 

                                         
 .135 .، صف، مصدر سابقبن خلدك ا - 1
 .162 .، ص1955، ط الدار البيضاء، خبار دكؿ المغرب األقصىاالستقصا أل، أٛتد الناصرم - 2
 .103 .، صالبكرم، مصدر سابق - 3
 .43 .، ص1968 ،القاىرة بعة، طمعجم لهجة شماؿ المغرب، تطواف كما حولهابد العاؿ، عبد ا١تنعم سيد ع - 4
 .273–270 ص. ص ،1947، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، لمغربلب فتح العر ، حسُت مؤنس -5
 . 217 .ص ،، مصدر سابق...ة المحاسنمرآ بو حامد الفاسي،أ - 6
 .42 .الوزاف، مصدر سابق، ص - 7
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مارموؿ" بينما أشار إلى ذلك ك  يبلحظ أف ىذا االسم غير كارد في كتب الرحبلت "الوزاف :قبيلة بني زجل -
، كيقاؿ أنها أخذت اسمها نسبة إلى القائد العربي 1الذم دفن ببني زجل صاحب "الدكحة" في ترجمة الهبطي

"محمد زجل القرشي" الذم قدـ إلى المنطقة في ظركؼ الفتوحات، كبعد ارتداد البربر فر بدينو من جبل آلخر، 
قبيلة إلى أف استقر بمنزؿ "بومنارد" أسفل جبل "تازركت" كلعظمة الرجل تسمت القبيلة باسمو، ككانت ىذه ال

انمحت منها البربرية كانتشر فيها التعليم انتشارا كبيرا، كمن أشهر أسرىا أسرة ك  أكلى القبائل المغربية التي تعربت
كمن فرؽ القبيلة  2"ابن عرضوف" التي كاف لها دكر بارز في الحياة الثقافية كاالجتماعية كالقانونية في ببلد غمارة

 كبني موسى كغيرىا.نذكر بني شداد كالقلعة كبني سملولة 

 العيصض األىزلغٕ:–3

رأينا فيما سبق ما كانت تحظى بو المنطقة المدركسة من موقع استراتيجي ىاـ، فزيادة على كونو كاف محط 
، منذ األندلس، كما كاف لرجالو دكر كبير في أحداث اإلسبلميعبور، فقد كاف حلقة ربط بين الشرؽ كببلد الغرب 

إلى غاية أكاخر القرف التاسع الهجرم/ الخامس عشر الميبلدم. كمما يجب التذكير بو  عاـ اثنين كتسعين للهجرة
ال سيما  3طواؿ العصور التاريخية اإلسبلمية األندلسىو ذلك االتصاؿ الدائم الذم كاف بين منطقة غمارة كببلد 

لتي كاف موطنها في غمارة. ق(، الذم تميز بضعف دكلة األدارسة الثانية كا309-ـ921)الهجرم منذ القرف الرابع 
المغربية في تاريخ العصر الوسيط في عهد المرابطين  اإلمبراطوريةلقد كانت ببلد األندلس جزءا ال يتجزأ من 

، كفي 4كالموحدين، كفي العصر المريني حسب أحد المؤرخين، لوحظ تحرؾ ىجرات أندلسية إلى شماؿ المغرب
، تم سقوط ـ 15أكاخر القرف  آخر إمارة أندلسية )بني األحمر في غرناطة( كازداد نفوذ المسيحيين كما ىو معلـو

أف كاف لهم فيما قبل الحق  أك الهجرة، بعد في أغلب مناطق الببلد، كأصبح األندلسيوف أماـ أمرين، إما التنصير
 .5في مزاكلة حقوقهم السياسية كالدينية كاالقتصادية

تجاه شماؿ المغرب، كال نعرؼ بالضبط عددىم. يذكر  يناألندلسيكانطبلقا من ىذا الحدث، زادت ىجرة 
في ىذا الصدد مؤرخ تطواف محمد داككد " أف ىجرات األندلسيين األكلين اختلف في تحديد عددىا ما بين 

. ككاف من نتائج ىذا الحدث 6..." ثمانين شخصا فيهم ستة كأربعوف رجبل كعشر نسوة كالباقي من األطفاؿ

                                         
 .7 .، صابن العسكر، مصدر سابق - 1
 .460–459 ص. ، ص2، ج. ٤تمد حجي، مرجع سابق -2
 .381 .، ص1959 ،القاىرة بعة االكىل،طلشركة العربية للطباعة، الا، ندلسفجر األحسُت مؤنس،  - 3
 . 68 .، ص3، ج الناصرم، مصدر سابق - 4
 .20- 17–14 ص. ، ص1980، تطواف مطبعة الشويخ، سبانيا،محنة الموريسكوس في إ٤تمد قشتيلو،  - 5
 .83 .ص ،بتطواف 1959، ط ، اجمللد األكؿتاريخ تطواف٤تمد داككد،  - 6
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سي في شماؿ المغرب، كالذم لعب دكرا فعاال في مواجهة الخطر األجنبي، فضبل عن انتشار العنصر األندل
تعاطي ىذا العنصر التجارة، خاصة في ميداف افتداء األسرل، بعدما نشطت عمليات القرصنة التي كانت تزعج 

لمدف التي التجارة األجنبية في منطقة حوض البحر المتوسط )ساحل ببلد غمارة خصوصا(. ككاف من بين أبرز ا
. يذكر ماسينيوف أف قادة 1استقر فيها األندلسيوف مدينة شفشاكف كباديتها التي مازالت تحظى بالطابع األندلسي

كعن انتشار ىذا العنصر في القرل كالمداشر .2من العناصر األندلسية في الجيش السعدم كإزاجن كانوابادس 
غرناطة كمرناشة كأىل  أىلفي لوشة كقرية الفخار كبعض  إف من بقي من المسلمين": قائبليذكر عبد اهلل عناف 

، كما توجد في قبيلة بني زيات أسماء تنتمي إلى العمراف األندلسي  3..". البشرة، عبركا إلى أراضي قبيلة غمارة
، فضبل عن استقرار األندلسيين في قبيلة بني حساف كالحوز كبني جبارة كقرية بليونش 4... كشاطبة كقرطبة كيشبة

 . 5بجوار سبتة

انطبلقا مما سبق، يمكن الحديث عن عبلقة األندلسيين بسكاف غمارة، إذ كانوا يشكلوف عنصرا ثالثا إلى 
جانب العناصر األخرل، كىناؾ عدة قرائن تؤكد على ذلك، كوجود أسماء بعض األسر األندلسية سواء في المدف 

، بل كحتى أىم مدف المنطقة، كاف 6ؿ كسيدم أعرابأك في القبائل، كبعض أسماء األكلياء كالولي أحمد الغز 
يطغى عليها الطابع األندلسي. كبخبلؼ العناصر السابقة فإف العنصر األندلسي عرؼ استقرارا متأخرا بالمنطقة، 

ـ، بل كانت في عصور 1492لكن الهجرات األندلسية إلى المنطقة المدركسة لم تبدأ مع سقوط غرناطة سنة 
، إال 7منها ما يعود إلى القرف الثاني الهجرم، كمنها ما يعود إلى العهد الموحدم كالمريني سابقة لهذا الحدث،

أنها لم تكن بالشكل الذم حدث مع سقوط غرناطة، حيث توافد الكثير من األندلسيين على المغرب كاستقركا 
. كقد اختار 8ريفية كغيرىابمدنو كبواديو، كتطواف كأحوازىا، كشفشاكف، بادس، كطنجة، كالقبائل الغمارية كال

الطرد  مأساةاألندلسيوف القبائل الغمارية الساحلية من أجل القياـ بالجهاد البحرم، لبلنتقاـ من النصارل، بعد 
، باإلضافة إلى أف ىذه المناطق، كاف يتهددىا الخطر المسيحي، لكونها مقابلة للشاطئ 9التي تعرضوا لها

                                         
 7 .، صمرجع سابق محنة الموريسكوس...،مد قشتيلو، ٤ت - 1

2
 - Louis Massignon, Le Maroc dans la Premières…., op. cit., p. 176.  

 .299 .، ص1966، القاىرة بعةط ٞتنة التاليف كالًتٚتة كالنشر، ،ندلس كتاريخ العرب المتنصريننهاية األ، ٤تمد عبد اهلل عناف - 3
 .326 .، صعبد اهلل، مرجع سابقعبد العزيز بن  - 4
 .7 .، صجع سابق، مر ٤تمد قشتيلو - 5
 .83 .، ص...، مرجع سابقابن عرضوفعمر اٞتيدم،  - 6
 .18–17 ص. ، ص1982، خاص با١تورسكيُت ُب ا١تغرب، 15، عدد كاديميةمجلة األ، "ندلسيُت٤تمد بنشريفة، "ا١تغرب مهاجر األ - 7
 ص. ، ص2002، لدينية، بور سعيد، الطبعة االكىل، ٖتقيق الفريد البستاين، مكتبة الثقافة املوؾ بني نصر خبارنبذة العصر في أ٣تهوؿ،  - 8

48–49. 
 .100 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ، ...طلس قبائل غمارةأ٤تمد ابن عزكز حكيم،  - 9
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. 1من المدف الساحلية، كىي مسافات تقطعها السفن في ساعات معدكدة اإلسباني الذم ينتظم مالقة كسواىا
 ىػ 907"كفي سنة  ـ تمت ىجرة أخرل إلى القبائل الغمارية، يقوؿ عنها ابن مرزكؽ الغمارم:1492كبعد 

ألنهم أبوا اعتناؽ دين  2ـ( جاء من األندلس عدد كبير من المجاىدين الذين طردىم الطاغية النصراني1501)
. ككاف 3، كجلهم فضلوا االستقرار بمدينة شفشاكف أك مدينة تطواف أك قبائلنا الغمارية يسر اهلل أمرىم"الشرؾ

أغلب العناصر األندلسية التي استقرت بقبائل غمارة من أىل لوشة كقرية الفخار كمرشانة كبشرات كغرناطة كمالقا 
. كفي ىذا الصدد نورد 5د في ىذه المنطقة، الذم كاف شيخ المسج4كمرسية، حيث نزلوا بزاكية سيدم الغزاؿ

أسماء بعض العائبلت األندلسية التي فضلت االستقرار ببوادم غمارة مثل عائلة الرزيني التي استقرت بتطواف 
، كلعلها استقرت بتطواف أيضا، حيث 6كالتحق فرع منها بإخوانهم ببني رزين، كعائلة العاقل المعركفة بقبيلة متيوة

 1550سنتي  نما بيف أف بعض أفرادىا كاف يزاكؿ خطة العدالة بتطواف، كمنهم محمد العاقل يذكر مؤرخ تطوا
كالمثير لبلنتباه ىو أف بعض ىذه العائبلت ظلت  .9، كبكور8. كبوزيد، كاألشقر كالشراط، كالدىدكه7ـ1555ك

عائبلت مسلمة، كجدت نفسها  محافظة على لقبها القشتالي، ربما ألنها اعتنقت اإلسبلـ بإسبانيا، أك ألنها أسماء
مجبرة في الفترات الحرجة من السيطرة المسيحية، على البحث عن أسماء مسيحية إلخفاء أصلها اإلسبلمي، 
محولة بذلك أسماءىا العربية إلى أسماء إسبانية، احتفظت بها الحقا خبلؿ ىجرتها نحو المنطقة. كمن ىذه 

"أسرة  حكيم:استقرت بتاغسة كالجبهة، كيقوؿ عنها ابن عزكز  ، التي10(Murcia) العائبلت نجد عائلة مرسية
التاغصي أك التاغسي، أسرة تطوانية أصلها من قرية تاغسة بفرقة بني الحاج بقبيلة بني كرير الغمارية، كلعل اسم 

                                         
 .102 .ص ،1968، مارس 268، العدد مجلة دعوة الحق ،"ظهائر سلطانية ٟتراسة الشواطئ ا١تغربيةسعيد أعراب، " - 1
 ندلس.ا يقضي بطرد ٚتيع ا١تسلمُت من األا١تلكة ايزابيل الكاثوليكية اليت اصدرت مرسوم - 2
 .105 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ، ...طلس قبائل غمارةأعزكز حكيم،  - 3
 .49–48 ص. صـ. س، ، ...خبار ملوؾ بني نصرنبذة العصر في أ٣تهوؿ،  - 4

5
 -  Maximilien Antoine Cyprien Henri Poisson de la Martiniére et Napoléon Lacroix, Documents pour Servir 

a L’étude de Nord Ouest Africaine, Tom 1, Région Limitrophes de la Frontiére Algérienne, le Rif- les 

Dejbala, Gouvernement General de L’algérie, Cirvise de Affaire Indigénes, 1897, P. 321.  
، اٞتزء الثالث، ٖتقيق جعفر ابن اٟتاج السلمي، منشورات ٚتعية تطاكف اٝتَت، عمدة الراكين في تاريخ تطاكينأبو العباس أٛتد الرىوين،  - 6

 .59 .، ص2001سلسلة تراث، تطواف، 
 .282 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ تاريخ تطواف،٤تمد داكد،  - 7
–119، عدد خاص با١توريسكيُت ُب ا١تغرب، ص 15، العدد كاديميةمجلة األ، "ورسكيوف ٔتنطقة مضيق جبل طارؽا١تحسن الفكيكي، " - 8

147. 
مجلة ، "ندلسيوف ُب ببلد جبالة كا٢تبط"األرشيد عفاقي،  ١تنطقة اٞتبلية ٯتكن الرجوع إىل:ندلسيُت ُب ابلطبلع على بعض ا١تعلومات حوؿ األل - 9

 .82–64 .، ص9لعدد ، ديب، االعالم العربي
 .338 .ص اٞتزء الثاين، ـ.س،، مختصر تاريخ تطواف. ك٤تمد داكد، 52 .صـ. س، ، 3، ج...عمدة الراكينأٛتد الرىوين،  - 10
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التاغصي كاف قبل انتقالها إلى تطواف ىو مرسية، نسبة إلى مدينة مرسية األندلسية. كقد انقرضت أسرة   األسرةىذه 
 . 1بتطواف في حين الزالت بها أسرة مرسية

المستقرة بقبيلة متيوة، كقد كاف منها جماعة من العلماء كاألساتذة. كعائلة ( Sordo)كعائلة الصوردك 
، كاستقرت بقبيلة بني جرير، كاشتهر منهم الفقيو الغمارم محمد (Barahona) ، كعائلة برىوف2(Pordal) بريطل

ـ، ككاف إماما كخطيبا في الجامع الكبير بتاغسة، 1814العباس برىوف المتوفي بتاغسة عاـ  بن عبد السبلـ بن
كقد ترؾ محمد بن عبد السبلـ برىوف مخطوطا بعنواف "زبدة التقاييد الجلية في أخبار الهجرة األندلسية" الذم 

ألندلس، كخركقات التسليم، صفحة، كيضم نص اتفاقية تسليم غرناطة، كطرد الملك ابن األحمر من ا 42يقع في 
"أسرة برىوف يعود أصلها إلى  ، كمما دكف فيو:3كثورة البيازين كالبشارات، كمعاناة المسلمين الذين بقوا في غرناطة

، كقد انتقلوا منها إلى قرطبة ثم إلى غرناطة، كمنها ىاجركا إلى المغرب إثر سقوطها، كنزلوا (Soria)مدينة صوريا 
، كىي مورسية كأكالد الردندك أندلسيةنتقلوا إلى تاغسة في ببلد غمارة رفقة خمس أسر غصاصة، كبعد فترة ا

(Rodendo ) كأكالد قردناش(Cardenaes) كأكالد غجو ،(Gayya) كأكالد اليسورم، كىذه األسر ما زاؿ ،
بة كأىدار أحفادىا يعيشوف إلى اآلف كيحتفظوف بألقاب أسرىم األندلسية في كل من بلدة تاغسة، كقرية خنو 

  .4كأزغار من قبيلة بني جرير"

كما ضم ىذا المخطوط إحصاء لؤلسر األندلسية التي استقرت بالقبائل الغمارية الساحلية الخمسة، كالتي 
التي استقرت بقبيلة بني جرير كالجبهة، كانتقل بعض ( Albacete) أسرة البازم . كما ال ننسى5أسرة 143بلغت 

، كتعاطى بعض أفرادىا خطة 6أكاخر القرف العاشر الهجرم أك بداية القرف الحادم عشرأفرادىا إلى مدينة تطواف 
، ثم 7ـ 1636كأحمد البازم الذم زاكؿ نفس المهمة سنة  ـ1612العدالة، منهم محمد البازم، كاف عدال سنة 

أراضي مهمة بهذه القرية أسرة الربوخ التي استقرت بقرية بني بحرايث فرقة أكالد الحاج بقبيلة بني جرير، كتملكوا 
، األخماسعن طريق الشراء، كأسرة العاصمي أك عاصم التي استقرت بالمنطقة أيضا كىناؾ فرع منهم بناحية 

                                         
 .2441ص.  ـ.س، ،4ـ  ،معلمة المغرب، "مادة التاغسي٤تمد ابن عزكز حكيم، " - 1
 .2441 .ص ،ـ.س ،7، اٞتزء معلمة المغرب، "مادة بريطلعزكز حكيم، " - 2
لحق  كؿ للمطالبة بتقديم االعتذار عن الحيف الذمسالة إلى جبللة ملك إسبانيا ضوف خواف كارلوس األر ٤تمد ابن عزكز حكيم،  - 3

 .20 .ص ـ،2002، تطواف، ندلسالمسلمين الذين طردكا من األ
 .21 .صـ. س،  ...، لى جبللةرسالة إعزكز حكيم،  - 4
حداث(، تطاكف حوالي قرف )من خبلؿ كثائق إسبانية معاصرة لؤلندلسية التي حكمت كالد النقسيس األسر األأ ٤تمد ابن عزكز حكيم، - 5

، مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، 2000شتنرب  23–21كادٯتية ا١تملكة ا١تغربية، شفشاكف ضمن أعماؿ ندكة ا١توريسكيُت ُب ا١تغرب، مطبوعات أ
 .95 .، ص2001الرباط 

 .961 .ص ـ.س، ، اٞتزء الثالث،معلمة المغرب، "البازم مادةعزكز حكيم، " - 6
 .282 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ، تاريخ تطواف٤تمد داكد،  - 7
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بالغ في شماؿ المغرب عامة،  تأثير، إلى غير ذلك من األسر. كقد كاف للعنصر األندلسي 1كأصلهم من غرناطة
مباشرة إلى العمراف كاللغة كالثقافة كالفن، فأدخلوا  تأثيرىمتد حيث أنهم صبغوا المنطقة بطابعهم الخاص، كام

كبيرة على   تأثيراتا أدخل األندلسيوف م، ك2بعض الحرؼ كالصناعات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل
التأثيرات االجتماعية على سكاف الشماؿ، كالحرص على التأنق  إلى، باإلضافة 3اللهجات الدارجة المغربية

المبلبس كاألزياء بإدخاؿ نماذج  ىكالتأثير علافة، كعدـ االختبلط بالغير، كالميل إلى االحتياط كالبخل، كالنظ
. كيؤكد ابن عزكز على أف ىؤالء المهاجرين 4جديدة كالبلغة كالسلهاـ كالبدعية كالمضمة كالبرنيطة كغيرىا

تدعي بعض الكتابات األجنبية " كبقي انسجموا بشكل كبير مع سكاف المنطقة، كلم يتعرضوا للمضايقات كما 
أحفادىم منتشرين إلى اآلف في الببلد الساحلية، حيث كانوا يبلقوف الترحيب الكبير كالمعاملة الطيبة من طرؼ 

. كقد كجد الفبلح منهم أراضي بور تولى إحياءىا، ككجد الكساب منهم مجاال لتربية الماشية، كما كجد 5األىالي"
لمزاكلة حرفتو. فقاموا بتحضير القرل التي استقركا فيها، كرمموا أبراج مرسى الجبهة كتاغسة، الصانع منهم ميدانا 

  .6ككاف لهم دكر كبير في تأطير ساكنة المنطقة، للقياـ بالجهاد البحرم ضد السفن األجنبية، خاصة اإلسبانية منها

في المعطيات  كالتشابو الكبير، يتضح مما سبق، انتشار العنصر البشرم األندلسي في المنطقة المدركسة
بين سكاف ىذا البلد أك ذاؾ، إذ ما زالت بعض األسماء في ببلد  كالعبلقة القديمةالجغرافية بين المنطقتين، 

كالغمريس  (Puerta de Gomera) ، باب غمارة في مالقةانذكر منهاألندلس تشهد على الوجود الغمارم فيو، 
(Gomeris )ككل ذلك، يعتبر من العوامل التي أسهمت في  اليسيا حاليا في إسبانيا(.ة ىي ك)جليق 7في جليقة

 استقرار ىذا العنصر بببلد غمارة التي كانت تعيش فيها جاليات بشرية أخرل، كاليهود.

  الَْٔر:–4

تتحدث المصادر التاريخية عن كجود جالية يهودية، كانت تسكن جباؿ غمارة في ىذه الفترة، كما  
ق أخرل بجباؿ الريف. ككاف اليهود بصفة عامة يعملوف في التجارة كفي بعض كانت تسكن مناط

                                         
، طبعة كزارة االكقاؼ كالشؤكف االسبلمية، اٞتزء األكؿ، ىماؿ في شفشاكف كما حولها من جباؿفتاكل تتحدل اإل٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 1

 .273 .ص، 1998ا١تملكة ا١تغربية، 
–266 ص. ، ص1998، افريقيا الشرؽ، ا١تغرب، الطبعة الثالثة، 17–16لى المغرب خبلؿ القرنين األندلسيوف كىجراتهم إ٤تمد رزكؽ،  - 2

267. 
 .267 .، صمرجع سابقاألندلسيوف كىجراتهم...، ٤تمد رزكؽ،  - 3
 .297–291ا١ترجع نفسو، ص ص.  - 4
 .27ـ. س، ص.  إسبانيا ...، رسالة إلى جبللة ملكعزكز حكيم،  - 5
 .94ص. ـ. س، ، أكالد النقسيس األسر التي حكمت تطوافعزكز حكيم،  -6
 .10مرجع سابق، ص.  محنة الموريسكوس...،٤تمد قشتيلو، - 7
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المهن التي كادت تكوف مقصورة عليهم كحدىم، مثل: السركجية )أم صناعة البرذعة( كالصياغة 
... ككانوا يعملوف كذلك باعة متجولين كإسكافيين متنقلين بين جباؿ غمارة  1كلحم القصدير

 .2كأسواقها

 ْر إىل ميطك٘ غناصٗ:رخْل الَٔ–أ

يشكل اليهود العنصر الثاني من حيث استقرار العناصر البشرية في ببلد غمارة، حيث أشارت بعض 
المصادر إلى كجود أقلية يهودية في المنطقة المدركسة، كانت تزاكؿ أنشطة اقتصادية معينة، كتساىم في خلق 

 انتشارىا؟أصناؼ من البدع، فما ىو إذف تاريخ دخولها كماىي مناطق 

كبالخصوص إلى المغرب منذ العصور القديمة، فقد ذكر ابن منصور  إفريقياكاف دخوؿ اليهود إلى شماؿ 
 Nabu)أف ذلك كاف على كجو التقريب في ثمانين كخمسمائة قبل الميبلد بعد فتح الملك البابلي 

Chaduezzar )كحسب3أكرشليم ، (Jean Goulven )المغاربة، يذكر أنهم  في معرض حديثو عن أصل اليهود
من فلسطين، كانت ىجرتهم إلى إفريقيا الشمالية في تاريخ ما قبل الميبلد، كاستقركا في موريطانيا الطنجية أياـ 

، كما عرفت المنطقة ىجرات أخرل في عاـ سبعين للميبلد بعد 4الركماف في ستة كخمسين كمائتين قبل الميبلد
، كما 6، فتفرقوا في العالم كقصدت جماعة منهم ببلد المغرب5ي "تيتوس"الركمان اإلمبراطوراضطهادىم من طرؼ 

شهد شماؿ المغرب ىجرة يهودية أخرل تعود إلى عاـ خمسة عشر كمائة ميبلدية، كاستمر توافد اليهود إلى 
، 7شماؿ المغرب في فترة الفتح اإلسبلمي ككذلك في عهد األدارسة، عندما دعا إدريس الثاني إلى تعمير فاس

كيبلحظ أنو عند كصف البكرم لمدينة نكور، يذكر أف المدينة كاف لها أربعة أبواب، منها باب لليهود في جنوب 
 المدينة، مما يفسر استيطاف ىذه األقلية في الساحل الغمارم.

                                         
قاؼ كالشؤكف ، منشورات كزارة األك 16الحياة السياسية كاالجتماعية كالفكرية بشفشاكف كأحوازىا خبلؿ القرف عبد القادر العافية،  - 1

 .208، ص.1982االسبلمية، 
 كاف ىذا النوع من اإلسكافيُت ٭تمل على ظهره صندكقا يضم أحذية بالية كجلودا كما ٭تتاج إليو اإلسكاُب عادة من ثقاب كخيوط كابرة كمشع  - 2

اء كسكوف الباء، كىي عبارة ما تزاؿ كىذا الصندكؽ يسمى "الربيعة" كمن ىنا جاءت كلمة "ربيعة اليهودم" أك "ربعة اليهود" بضم الر  ...
  مستعملة عند بعض الناس إىل يومنا ىذا ٔتنطقة غمارة.

 .259 .، صبن منصور، مرجع سابق - 3
4

 - Jean Goulven, "Notes sur les Origines Anciennes des Israélites au Maroc", Hesperis, 1921, T.2, pp. 346 – 

326. 
رج  ىو ـ كاأل81–ـ79سم االمرباطور كاف "تيتوس" لكن ىذا االخَت حكم فيما بُت : يذكر أف ا259 .ص، مرجع سابق، بن منصور -5

 . 273 .، صـ( حسب أٛتد صقر، مرجع سابق79–ـVespasien 69 فبلفيوس فسبانيانوس )االمرباطور
 . 259 .، صبن منصور، مرجع سابق - 6
 .266–265 ص. ، صاٞتزء األكؿ، ٤تمد حجي، مرجع سابق - 7
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إلى أف الكاىنة البربرية كانت يهودية العتقادىا في الموسوية، كأنها نتيجة لذلك، لم ( Goulven) كيذىب
ع للعرب أثناء الفتح اإلسبلمي، كما يعزل نسب صالح بن طريف زعيم البرغواطيين إلى يهود األندلس، كقد تخض

، بعد صراعو مع األدارسة. لكن ىذه األحكاـ تبقى مجرد افتراضات ليس لها ما 1تفرؽ أنصاره في ببلد المغرب
نفس الموضوع، فقد قاؿ الرحالة  مصدره في ذلك ما ركاه البكرم في كاف (Goulven) فيبررىا، كالظاىر أ

، كقد 2..". كاف يهوديا أندلسيا من بلد شنسدكنة من كادم بربط–برغواطة–كالجغرافي " أف طريفا أبا ملوكهم
. لكن الصواب 3كصاحب االستبصار كابن الخطيبتبعو في نفس الخطأ جماعة من المؤرخين أمثاؿ ابن عذارل 

كاف –شماؿ إفريقيا–ل يهودية، ذلك أف ىذا االسم قديم في المنطقةعلى ما يبدك ىو أف برغواطة ليست قبائ
. كىي ذات أصل 4رقراؽ كنهر أبيبين سبل  ككاف موطنها( Baccavartes) أك( Bacuates)يعرؼ ببكواتيس 

 5..." الخبر عن برغواطة من بطوف المصامد كدكلتهمسبما كرد عند ابن خلدكف قائبل: "بربرم من المصامدة ح

، فإف المتفق عليو أف استقرار اليهود في ببلد المغرب تم بعد عدة مراحل تاريخية، تخللها األمرف كمهما كا
اختبلؼ مواقف األسر الحاكمة اتجاه تلك األقليات، مما نتج عنو انتشارىا في مختلف المناطق، كما حدث في 

كنفس الموقف سيتخذه  7ىم برغواطة، كفي العصر المرابطي سيتم تهديم معقل اليهود بسبل لتأييد6عصر األدارسة
ذلك، استؤنفت ىجراتهم إلى المغرب، كما حدث  من كل. كبالرغم 8الموحدكف خاصة مع يهود شماؿ المغرب

ـ من األراضي 1350ـ حيث كفدت جماعات من جنوب إيطاليا ككفدت ىجرات أخرل في عاـ 1242عاـ 
 .ـ من فرنسا1403المنخفضة كحدث نفس األمر في عاـ 

أجمع الباحثوف على أف أىم ىجرة يهودية إلى الساحل الشمالي أم إلى ببلد غمارة، كانت متزامنة مع كقد 
بعد أف رافقوا العنصر األندلسي السابق الذكر، إال أنو في القرف  9ـ1492أحداث أكاخر القرف الخامس عشر 

ة بالمقارنة مع المسلمين في التاسع عشر استقر اليهود أساسا في الوسط الحضرم، حيث كانوا يشكلوف أقلي

                                         
 
 .134 .، صالبكرم، مصدر سابق - 2
 .24–23–22 ص. ، ص1977 ،احملمدية ،، مطبعة فضالةمغربيات: دراسات جديدة، ٤تمود اٝتاعيل - 3

4
 - Raymond Roger, Le Maroc Chez les Auteurs Anciens, op. cit., p. 26.  

 . 276 .، صمصدر سابق العبر...،ابن خلدكف،  - 5
6

 - Jean Goulven, "Notes sur les Origines Anciennes des Israélites au Maroc", Hesperis, op. cit., p. 334.  
7

 - Ibid., p. 335.  
8

 - Ibid., p. 335.  
9

 - Guillarmo Goralbes, Datos Sobre las Historias Judios en el Norte de Africa, C.E.B.T, N23/24, TETUAN, 

1981, P. 44  

  - Tomas Garcia Figuiras, Marruecos, Tenger, 1940, p. 192. 
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. 1الشاكف كتطواف، ككانت مدينة طنجة أكثر مدف الشماؿ استقرارا لليهود، الرتباط مصالحهم التجارية باألجانب
كيبلحظ في سياؽ البحث عن الموجات اليهودية التي استقرت في ببلد غمارة، أف أغلب المصادر كالدراسات 

ه، تشير إلى أف الميكوراشيم المهجرين من األندلس كالبرتغاؿ، احتفظوا التي تعرضت لليهود قبل التهجير كبعد
كاستعملوىا أداة للتخاطب كالعرفاف كالتعليم التقليدم، كما حملوا معهم  2باللغة القشتالية القديمة "البلدينو"

 .3تشريعات ذات صبغة قشتالية

ث قدـ لنا الرحالة الفرنسي شارؿ كخبلؿ القرف التاسع عشر انقطعت عنا أخبار يهود ببلد غمارة، حي
ـ صورة مغايرة لوضعهم السابق في ببلد غمارة، كذكر أف عشرات العائبلت اليهودية كانت 1887دكفوكو سنة 

تعاني من مضايقات عامة سواء في شفشاكف أك في باديتها، كلم ينج دكفوكو الذم تقمص شخصية يهودم 
ئم كسخرية األىالي. كنستخلص من كصف دكفوكو أف مضايقات للتسرب إلى المجتمع الجبلي المحافظ، من شتا

في صراعها مع قبيلة غمارة، كعرقلت  األخماسالسكاف لليهود كانت أىوف من كطأة الحصار الذم فرضتو قبيلة 
، مما أدل إلى تراجع عددىم في البوادم مقابل تركزىم في الحواضر، حيث 4نشاطهم التجارم في المنطقة

سنة  0,7بنسبة  اإلسبانيةيهودم فقط كانوا يقطنوف في بوادم منطقة الحماية  90ق اإلسبانية أف نبلحظ في الوثائ
 7872 إلىستتراجع ىذه األرقاـ ك  ،99,3يهودم في حواضر المنطقة الخليفية بنسبة  12900مقابل ـ 1936

في المائة من مجموع  1,9اكز ـ مقابل ارتفاع الجالية اإلسبانية، بينما لم تكن نسبة اليهود تتج1950يهودم سنة 
 (5ـ )انظر المبيانين1935ساكنة منطقة الشاكف سنة 

 

 

 

 

                                         
 .32، ص. 1995ا١تغرب، خريف -، طنجة4، العدد: مواسم٤تمد ا١تدالكم، "صورة ا١تغرب ُب بعض ا١تكتوبات العربانية كاليهودية"،  - 1
، الطبعبو ، ترٚتة أٛتد شيبلف كعبد الغٍت ألف سنة من حياة اليهود بالمغربأحاييم الزعفراين،  - 2  .20، ص 1987، الدار البيضاء، 1ة العـز
 .20ا١ترجع نفسو، ص.  - 3
 .376، مرجع سابق، ص. اٞتزء الثاين ،...الشرؼ كالمجتمع كالسلطة٤تمد عمراين،  - 4
 حصائيات ا١توجودة ُب:اعتمدنا ُب رسم ا١تبياف على اإل - 5

Joan Nogué–José Luis Villanova, España En Marruecos (1912–1956) Discursos Geográficos e Intervención 

Territorial, Prologó de Bernabé López García, Editorial MILENIO, Primera Édición, Noviembre de 1999, 

pp. 131 - 132. 
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 1950ك 1936المجموعة البشرية في منطقة الحماية اإلسبانية خبلؿ سنتي 

 

 
كيمكن القوؿ، بأف استمرارية ىجرات اليهود إلى ببلد المغرب كانت بهدؼ االستيطاف كالتعايش كمزاكلة 

 41660ها مهنة التجارة، باعتبار أىمية موقع المنطقة، كىو ما جعل عددىم يتزايد )من مختلف المهن، أىم
هم مع ساكنة ماجـ، كىو ما يؤشر على اند1948سنة  إسرائيليهودم( رغم إعبلف دكلة  84716 إلىيهودم 

 االسبان

 المسلمين

 اليهود
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المجتمع  المنطقة المدركسة؛ بل في كل أرجاء المملكة، إال أف إدخالهم لبعض العادات كالتقاليد في كسط
 المجتمع.الغمارم، كاف السبب في رد فعل نخبة من فئات ذلك 

 الَْٔر:مْقف صدال امليطك٘ مً –ب

قاـ علماء جباؿ غمارة بحملة ضد طغياف اليهود كتسلطهم، نذكر منهم الشيخ محمد بن عبد الكريم 
نتقاد الجاليات اليهودية لف في ذلك مؤلفا في اأ، ك 2ـ( الذم أباح دماءىم كأموالهم1505ق/911)ت  1المغيلي
من –يهوديا–"كالحاصل انو ال يقرب كافرا فيو:" كمما كرد ب على المسلمين من اجتناب الكفارما يجعنونو "

ككاف لمحمد الهبطي نفس الموقف من  .3..". نفسو كعيالو أك يستعملو في أعمالو أك يجعل بيده شيئا من مالو
البدع بالمنطقة، فقد ذكر في منظومتو في باب ما كقع من التغيير من اليهود عندما أصبحوا يساىموف في انتشار 

 4معاشرة األجانب قائبل:

 بو الذين اإلاله قد عصوا ****أتوا أدىي كأدىى من جميع ما 

 يا كيلهم في ضيقة اللحود ****باحة النساء لليهود إ

، 5الشديد منهم كاتخاذ الحذركما حث أبو العباس احمد بن عرضوف بدكره على عدـ التعامل مع اليهود، 
حيث إف اليهوديات في ببلد غمارة كن يقمن بتعليم الخياطة للفتيات المسلمات، كأنهن كن يدخلن لدكر 
المسلمين من أجل ىذه الغاية. كمن المعلـو أف بعض اليهوديات اشتهرت بإتقانهن صناعة األشرطة الحريرية 

ـ كانت الوضعية االقتصادية كاالجتماعية مزرية، 19أنو خبلؿ القرف  كاألزرار )السفيفة كالقيطاف كالعقاد(، كبما
فقد كاف ىدفهم ىو الحصوؿ على الماؿ بمختلف الوسائل، كسلوؾ كل الطرؽ من أجل تحقيق ذلك، كإلى 
جانب األنشطة المذكورة سالفا، اشتهر اليهود في ببلد غمارة بقيامهم بالمعامبلت الربوية، كقرض النقود بفوائد 

، ككاف المجتمع الغمارم يوفر لهم األمن كاالستقرار، إال أف بعضهم كاف يقـو بأعماؿ تسبب استياء الناس 6ىظةبا
كتذمرىم، كمغاالتهم في المعامبلت الربوية التي كانت تؤدم إلى إفقار بعض األسر، ككاف بعض المسلمين 

                                         
نفوذ، كألف ُب ذلك عدة رسائل، إال أف هم بسبب تقرهبم من ذكم الاشتهر ٤تمد بن عبد الكرمي ا١تغيلي بقيامو ْتملة ضد طغياف اليهود كتسلط - 1

، مساين، أنظر عبد القادر العافيةٛتد ابن الزكرم التلقو عليها جل العلماء ك٦تن انتقد آراءه الشيخ أبو العباس أراءه ُب ىذا ا١توضوع مل يوافآ
 .213 .، ص1982كقاؼ، األ ، منشورات كزارة16حوازىا خبلؿ القرف كاالجتماعية كالفكرية بشفشاكف كأ الحياة السياسية

 .131–130 ص. ، صابن عسكر، مصدر سابق - 2
 .268 .، صكرد النص ُب كتاب ٤تمد حجي، مرجع سابق، اٞتزء األكؿ - 3
، ٥تطوط با١تكتبة الوطنية سبلميةي تنبيو العامة كالخاصة على ما أكقعوه من التغيير في الملة اإللفية السنية فاأل، ٤تمد عبد اهلل ا٢تبطي - 4

 .22 .، ص2808ة ا١تغربية، الرباط ٖتت رقم لمملكل
 .173 .، ص1026، ٥تطوط با١تديرية ا١تلكية للوثائق، الرباط ٖتت رقم ؾ زكاجمقنع المحتاج في آداب األ، أبو العباس بن عرضوف - 5
 .212صـ. س،  ...، حوازىاكاالجتماعية كالفكرية بشفشاكف كأ الحياة السياسية، عبد القادر العافية - 6
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ح على حساب المضطرين كالمحتاجين. يقلدكنهم في ذلك، نظرا لما كانت تذره المعامبلت الربوية من أربا 
كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف موقف النخبة المثقفة من رجاؿ الفقو كالعلماء لم يقتصر فقط على رجاؿ المنطقة 

. كنتيجة للظركؼ القاسية التي كانت تعيشها بعض األقليات اليهودية، 1المدركسة، بل كاف عاما في ببلد المغرب
ة أك خارجها، خصوصا في فترات انعداـ األمن كاالستقرار السياسي، حيث كانت سواء المقيمة في ببلد غمار 

، مما أفرز 2تتعرض للسلب كالنهب، فإف عددا من العوائل اليهودية قد أسلمت كاندمجت مع المجتمع المغربي
تتحدل  بعض القضايا الشائكة، كقضية استحقاؽ يهودية حضانة أبنائها من زكجها المسلم، حيث نجد في "فتاكل

أسلم يهودم عن زكجتو اليهودية كلو معها ثبلثة  ىػ 1321"كفي أكائل محـر الحراـ عاـ  التالية:اإلىماؿ" النازلة 
 . 3أكالد"

المغربي عامة اندماجا كبيرا، إلى ك  نستنتج مما سبق، اندماج الجالية اليهودية في المجتمع الغمارم خاصة
مشورة، كأف كبار القـو كانوا يجعلوف منهم بطانة لهم، كيظهركف لهم درجة أنهم يدخلوف دكر المسلمين من غير 

نساءىم، كىذا ما يدلنا على أف الجالية اليهودية في فترة القرف التاسع عشر، كانت في كضعية اندماج في 
كانت المجتمع المغربي المسلم ككانت تزاكؿ سائر أنشطتها الدينية كاالقتصادية بكامل الحرية كاالطمئناف، كإف  

كذا التضييق الذم ك  ـ مع ظهور المشركع القومي اليهودم20ىذه الصورة ستتغير في النصف الثاني من القرف 
 تعرض لو اليهود من طرؼ االستعمار اإلسباني كالفرنسي.

 :أخضٚعياصض –5

  :الؾضفاٛ–أ

ي ببلد غمارة أثناء انحصر ىذا العنصر في بداية األمر على الشرفاء من األصل اإلدريسي، كبدأ استقراره ف
حكم محمد بن إدريس الثاني، إذ قسم المغرب بين إخوتو، كذلك برأم جدتو كنزة أـ أبيو، فولى أخاه القاسم 

، كتزايد عدد األدارسة في ببلد غمارة بعد 4ببلد غمارةك  بمدينة طنجة كسبتة كقلعة حجر النسر كمدينة تطواف
العافية القضاء عليهم، إذ أجلى جميع األدارسة عن ببلدىم محاكلة موسى بن أبي ك  انهيار دكلتهم في فاس

كأخرجهم من ديارىم، كسلكوا بأجمعهم إلى قلعة حجر النسر مقهورين مغلوبين، فانحصركا بها، كىي حصن منيع 

                                         
 .81–79 ص. ، ص6، ج مصدر سابق االستقصا...،الناصرم،  - 1
نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  ،أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب التاريخ، 1694–1561شفشاكف كباديتها رجاء اٟتبوسي،  - 2

 .65 .، ص2002تطواف، ب
 .60 .سابق، ص ، مرجع...فشاكف كما حولها من الجباؿفتاكل تتحدل اإلىماؿ في ش٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 3
ر ا١تنصور للطباعة طبعة دا اٞتزء األكؿ، ،األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ملوؾ المغرب كمدينة فاسابن ايب زرع الفاسي،  - 4

 . 81–80 ص. ص ،1973الرباط، كالوراقة، 
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، كاعتبر ميشو بلير بأف لجوء األدارسة إلى المنطقة 1بناه محمد بن براىيم بن محمد بن القاسم بن إدريس الثاني
فى على ببلد جبالة عامة طابعا خاصا، كىذا االنتشار جعل محمد عمراني يحصر الشرفاء في جبالة على ذكم أض

، حيث شكل العمرانيوف أكثر الفركع اإلدريسية عددا، ينحدر معظمها من حنين؛ إذ كاف 2اإلدريسياألصل 
اسم إلحدل الفرؽ الغمارية، حيث العمرانيوف يسكنوف في بلد بني بوشداد، ككل ما نعرفو عن بني بوشداد أنو 

وجد ضريح كحـر انتشر الشرؼ العمراني في باقي ببلد غمارة، كتعتبر قرية تلمبوط مركزا للشرؼ العمراني، كي
أف ببلد غمارة كانت  العديد من المصادريتضح من . (من الملحق 9)انظر الوثيقة رقم سيدم حنين بن يحيى

...( كما أف  ع قبائل جبالة )بني عركس، بني مسارة، بني يسف، بني كرفطالمصدر للشرؼ العمراني بالنسبة لجمي
تعدد الشرفاء بالمنطقة الغمارية كانتشارىم الواسع بها أفرز كضعية مضطربة داخل فئات المجتمع الغمارم، نتيجة 

ا أدل إلى تضرر ادعاء ساكنتها االنتماء إلى النسب الشريف، من أجل إعفائها من المساىمة في أعباء الدكلة، مم
على مكانة ىذه الفئات، ظهير السلطاف سيدم  كخير مثاؿفئات أخرل، أجبرت على تحمل الوظائف المخزنية. 

: إذ يقوؿ ،ـ( 20/01/1875) ىػ 1291ذم الحجة  12ابن مرزكؽ  كاحتراـ أكالدمحمد بن عبد الرحماف بتوقير 
األخيار السادة المرازقة األبرار إخواف الولي األشهر العارؼ  إننا جددنا بعوف اهلل كإفضالو لماسكيو المرابطين "...

... كأقررنا على ما تضمناه من توقيرىم كاحترامهم  باهلل سيدم محمد ابن مرزكؽ نفع اهلل بو حكم ما بأيديهم
كتبجيلهم كتكريمهم اعتناء بهم كمراعاة لصالح سلفهم تجديدا كإقرارا تامين مطلقين عامين، حسب الواقف 

 .3..." يهما من عمالناعل

نستنتج إذف أف ظهائر التوقير كاالحتراـ كاإلقطاعات ىي التي حددت كضع فئة الشرفاء في الهـر 
انتشار أعماؿ التزكير في رسـو  إلىاالجتماعي، مما سيؤدم إلى ظهور اللصوصية باسم الشرؼ، باإلضافة 

إلى أف النالي، كىي أسرة مشهورة بقبائل غمارة،  االنتماء للبيت النبوم الشريف. كتشير الكثير من المؤلفات
، كالذم نجد ترجمتو في  ىػ 951تنسب لبني ناؿ. كمنهم الفقيو عبد الرحماف بن أحمد النالي المتوفي بفاس عاـ 

"الشيخ األستاذ الولي الصالح، الزاىد الورع أبو سيدم  كثير من كتب التراجم، كيقوؿ عنو أبو عبد اهلل الكتاني:
رحماف بن أحمد الغمارم النالي. منسوب لبني ناؿ من غمارة، كىم ينتسبوف للشرؼ، كيرفعوف نسبهم إلى عبد ال

اإلماـ إدريس، من طريق سيدم يعلى، دفين فاس، بن إسحاؽ دفين مصمودة، بن أحمد دفين كركاكة، بن محمد 
من  ... "بنو ناؿ كبنو خالد يقوؿ:، إذ األدارسة. كيعزز النسابة ابن رحموف انتماء بني ناؿ إلى الشرفاء 4بن إدريس

                                         
 .117 .، صرجع سابقم ..،المقدس في المجتمع الجبلي .سيدم ٤تمد الكتاين،  - 1
 .186، مرجع سابق، ص ...الشرؼ كالسلطة كالمجتمع في الشماؿ الغربي٤تمد عمراين،  - 2
 .180 .، مرجع سابق، ص...، اٞتزء الثاينطلس قبائل غمارةأ٤تمد ابن عزكز حكيم،  - 3
يق ٖتق، ، اٞتزء الثاينقبر من العلماء كالصلحاء بفاسبمن أ سلوة األنفاس كمحادثة األكياس ٤تمد بن جعفر بن ادريس الكتاين، عبد اهلل أبو - 4

 .174 .ص ،٤2008تمد بن ٛتزة بن علي الكتاين، منشورات دار الثقافة للطباعة كالنشر، الدار البيضاء، 
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، كبذلك يتضح جليا أف بني ناؿ ىم 2"كىم من ذرية أحمد بن اإلماـ بن اإلماـ إدريس" قائبل:، كيزيد 1آؿ البيت"
فرع من الشرفاء األدارسة، الذين تفرعوا بقبائل غمارة، خاصة في بني رزين كبني خالد كبني منصور كبني جرير 

 الخامس الهجرم على أبعد تقدير. أكقرف الرابع كبني سميح خبلؿ ال

كلهذا يتضح مما سبق أف عنصر الشرفاء يعتبر مكونا أساسيا ضمن شرائح المجتمع الغمارم، كالذم يرجع معظمو 
 دريسية.إلى نهاية الدكلة اإل

  العبٔز:–ب

لين أساسيين، ىما شكل العبيد أحد العناصر البشرية المكونة لمجتمع جبالة عامة، كارتبط كجوده بعام
الحركب بين القبائل كاللصوصية التي تحوؿ األسير إلى رقيق، ثم تجارة الرقيق. ككاف أغلب الذكور ينتموف إلى 
الجنس األسود. أما أغلبية اإلماء فيرجع أصلهن إلى الجنس األبيض، حيث كاف التجار يجلبونهن من الشرؽ، 

كالعتق، حيث نجد مولييراس كىو يشير إلى عملية بيع الزنوج ككاف عدد العبيد ال يستقر بفعل عملية الجلب 
إف الشيء المثير بالنسبة لزائر سوؽ األحد ىو بكل تأكيد المكاف المخصص لبيع : "بأحد أسواؽ غمارة، يقوؿ

الزنوج كالغلماف كالعايبلت، ككاف الذكور أكثر عددا ضمن الزنوج، كأحيانا ما يرل المتسوقوف زنجيتين أك ثبلثة، 
إنو زنجي مكتمل كشهم كمجد كقوم  :"البضاعة" قائبلبػ  كيقـو الدالؿ الذم ىو عبارة عن ككيل تجارم باإلشادة

.ىذه الصورة التي 4، كىو كديع بطبعو ككفي"3كذكي، ال يسعى إلى الهرب من منزؿ أسياده كال يتعرض للبورم
ا المهمشوف )زنوج، عايبلت، غلماف( في ببلد نقلها لنا مولييراس تقدـ لمحة عن الحياة العامة التي كاف يعيشه

ـ، 19غمارة، خبلؿ الفترة المدركسة، كالتي كانت كلها معاناة كاضطهادا كصراعا طبقيا، خصوصا في نهاية القرف 
 ربي عامة.الذم تميز باختبلؿ التوازف داخل المجتمع المغ

 األداىب:–ز

لية اإلسبانية محصورة على الثغور المحتلة أك خبلؿ النصف الثاني من القرف التاسع عشر، كانت الجا  
البوادم المغربية عامة  إلىالحواضر الكبرل في الشماؿ الغربي للمغرب، ككاف من قبيل المغامرة تسرب األجانب 

كببلد غمارة خاصة، كما يؤكد ذلك، تنكر األجانب في شخص يهودم )شارؿ دك فوكو( أك مهاجر عربي )دمنكو 
ر باسم "علي بام" أك إرساؿ مخبرين جزائريين كمحمد بن الطيب "الدركيش" من طرؼ دم باديا( الذم تنك

                                         
 .83 .صـ. س، ، ... شذكر الذىبالتهامي ابن رٛتوف،  - 1
 .111 .صـ. س،  ابن رٛتوف، - 2
، ...المغرب المجهوؿات حادة من اٞتنوف تدعى البورم، أنظر موليَتاس، يتعرضوف خبلؿ فًتات ٤تددة من السنة لنوب ف الزنوجيزعم العرب بأ - 3

 .61. ، صاٞتزء الثاين
 .61 .ص اٞتزء الثاين،موليَتاس، مصدر سابق،  - 4
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ـ كبداية القرف 19، كلهذا يمكننا القوؿ أف ببلد غمارة كانت متمنعة على األجانب طيلة القرف 1أكجست مولييراس
سباف بكثافة، للشركع ـ، غير أف ىذه الوضعية ستشهد تغيرا خبلؿ فترة الحماية، حيث حج إليها المعمركف اإل20

في استغبلؿ المنطقة، كإف كاف تواجدىم بمنطقة غمارة كاف أقل، مقارنة بباقي مناطق الحماية اإلسبانية، مما يؤكد 
 لنا ممانعة قبائل غمارة للتواجد األجنبي عامة. )انظر الخريطة(

 2(1950–1945توزيع الساكنة اإلسبانية في أرياؼ شماؿ المغرب )

 
 ألصل يف قباٜل غناصٗإؽهالٔ٘ ا–6

المعلومات الصريحة حولو،  ندرةيبقى العنصر األمازيغي الذم استوطن القبائل الغمارية غامضا أماـ 
كاعتمادا على إشارة أكردىا الشيخ التهامي ابن رحموف حوؿ "بناف" الذم ينتمي ألسرة رزين، كربما جدىم األكبر، 

في إطار حديثو عن األسر التي ادعت النسب الشريف بغمارة، حيث يميز ابن رحموف بين االسمين: بناف كناؿ 
ثم كجدنا بيد أكالد بكار بن رزين بناف القاطنين بمدشر أزغار : "كقيامهم بتزكير أصلهم كنسبهم، حيث نجده يقوؿ

، يرتفع نسبهم في إحداىن لموالم عبد السبلـ بن مشيش، كذلك باطل، فبل علم عليو ال التفات ك  ثبلثة رسـو
"ثم كجدنا أيضا بيد أىل تامكيط كأىل  ، كيضيف قائبل:3و، ألف دعواىم بذلك كبغيره حادثة كركاية ساقطة"إلي

                                         
لقبايل اٞتزائرية، كقد ٕتوؿ ُب مشاؿ ا١تغرب مدة تفوؽ صلي ىو اقيقي ٤تمد بن الطيب موطنو األساسي ١توليَتاس كاٝتو اٟتالدركيش ىو ا١تخرب األ - 1

 " كل ماسجلو ُب ذاكرتو من معلومات حوؿ القبائل الريفية كاٞتبلية. المغرب المجهوؿىل مؤلف "، نقل على إثرىا إالعشرين سنة
2

 - Joan Nogué–José Luis Villanova, España En Marruecos (1912–1956) Discursos Geográficos e 

Intervención Territorial, Prologó de Bernabé López García, Editorial MILENIO, Primera Édición, 

Noviembre de 1999, p. 130. 
 .108 .صـ. س، ، ...شذكر الذىب في خير نسبالتهامي ابن رٛتوف،  - 3
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رسما كاذبا، يرتفع فيو نسبهم لسعيد بن رزين بناف المحكـو عليو لعدـ  1اغيل كأىل أكرماف القاطنين بتيفركيواف
فإف كاف ابن رحموف يحسم أف ناؿ من . كىذا النص يضع أكثر من سؤاؿ حوؿ ىوية بناف كأصلو، 2الشرؼ"

سبللة األدارسة، فمن ىو بناف؟ فهل ىو الجد األكبر لبني رزين؟ كىل أصلو أمازيغي أك من العرب الذين دخلوا 
األكلى. كنظرا لعدـ كجود معلومات كافية حولو، كلكوف ابن رحموف ىو الوحيد الذم  هػالمغرب خبلؿ القركف ال

ن، من دكف شك، فإف بناف ىو اسم رجل كاف ذا سلطة معينة كشأف عاؿ بالمنطقة، ذكره، يصعب الحسم فيو. لك
مما جعل أحفاده يحتفظوف بأمجاده في ذاكرتهم، كبعد كقت طويل، أخذكا يضعوف رسومات ألجدادىم، تنتهي 

بني خالد  بسعيد بن رزين بناف، معتقدين أنو من الشرفاء. كقد تفرعت ذرية بناف في قبيلة بني رزين، كفي قبيلة
. كما ذكر بن رحموف. كال يستبعد أف أكالد بناف كانوا يستوطنوف ىذه 3كبني منصور كبني سميح كبني جرير كذلك

. كما ال يستبعد أف يكوف 4، كقبل ظهور بني ناؿ، أم قبل تفرع األدارسة في غمارةاإلسبلميالقبائل خبلؿ الفتح 
حبة طارؽ بن زياد ككلفوا بحراسة الحدكد في منطقة أراكوف، أفراد ىذه األسرة العريقة "قد دخلوا األندلس ص

، كنحن نعلم أف أغلب جيش طارؽ كاف من غمارة، كقد كاف مكونا 5كاستقركا بمكاف يدعى سانت ماريا الشرؽ"
مما يؤكد أف األمازيغ كانوا يسكنوف ىذه الربوع كلها، فبل تكاد . 6العرب من 300كألف من األمازيغ  12من 

لة غمارية كاحدة من مداشر ذات أسماء بربرية، كعلى امتداد رقعة غمارة كلها، كىي أسماء سوسية الهوية تخلو قبي
الظاىر أف  المنطقة؟غالبا، كقس على ذلك في كل القبائل الجبلية. فما الذم حدث حتى اختفى ىذا العنصر من 

 اثنين:ىناؾ عاملين 

 ذاب في كسط العنصر العربي.األكؿ: ىو أف جزءا كبيرا منهم قد تعرب كأسلم ك  -
 رتحديدىما. غيالثاني: ىو ىجرة العديد منهم نحو الجنوب )سوس كالصحراء( في أكقات كظركؼ يصعب  -

 منها:أف ىذا ال يمنع من كضع بعض الفرضيات لهذا الرحيل الجماعي، نذكر 

يفوقوف العنصر  الءالحقا، كىؤ مزاحمة العنصر العربي، خصوصا مع مجيء العنصر اإلدريسي كاألندلسي  –1
 األمازيغياألمازيغي حضارة كتمدنا، عبلكة على مكانتهم الدينية كالعلمية، مما قلص من دكر العنصر 

                                         
 ا١تتعلق ّتغرافية القبيلة. فرؽ قبيلة بٍت رزين ُب الفصل ، أنظرىذه القرل تنتمي لقبيلة بٍت رزين - 1
 .109 .صـ. س،  ابن رٛتوف، - 2
 .110 .صـ. س، ، ...شذكر الذىبابن رٛتوف،  - 3
 .64 .صـ. س، ، ...نبياء من غمارةثوار كأعبد البارم الطيار،  - 4
نونبر  14–13–12ياـ (، أ1912–1860ؿ ندكة تطواف قبل الحماية )اعمكثائق عائلة الرزيني حوؿ تطواف، أعبد القادر الرزيٍت،  - 5

 .10 .، ص1994، مطبعة ا٢تداية، تطواف 1992
 .11 .صـ. س،  الطيار، - 6
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كنفوذه، ككجد نفسو مضطرا إما إلى االنصهار كالذكباف، كبالتالي فقداف دكره المؤثر في الحياة االجتماعية 
 الرحيل. كإما إلىكالسياسية، 

اإلسباف كالبرتغاؿ على المنطقة المدركسة كتضييق الخناؽ على الساكنة عجل برحيل  الحركب التي شنها –2
 العنصر األمازيغي الذم كاف يعتمد على الرعي.

االنقبلب المناخي الخطير الذم عاشتو المنطقة كلمدد طويلة كمتتابعة )رياح شرقية عاتية كضباب كثيف(،   –3
العنصر األمازيغي للمنطقة، على أمل أف يعودكا الحقا،  كاف السبب، كما يرل جوىر زكنز، في مغادرة

 . 1كالدليل دفنهم لكنوزىم

كمهما يكن، فإنو البد من تعميق البحث في موضوع رحيل العنصر األمازيغي عن منطقة غمارة الستجبلء الحقيقة، 
ل الطبيعية كالتاريخية يمكن القوؿ إذف، بأف العوام لحقيقية التي دفعتهم إلى الرحيل.كالوقوؼ على األسباب ا

كالبشرية أثرت على التركيبة البشرية في غمارة، تضم عناصر مختلفة كمختلطة، تجمع بين العنصر السكاني ذم 
 النسب البربرم، كالعنصر العربي المختلط، ثم الجاليات األندلسية كاليهودية.

بسمة التداخل في البنية السكانية، كبناء على ما سبق ذكره كتحليلو، يمكن القوؿ بأف منطقة غمارة تميزت 
فاختبلؼ القبائل كتداخل أصلها يفسر صعوبة إيجاد قبائل غمارية مصمودية صرفة. كما نخلص إلى أف ساكنة 
الشماؿ الغربي مركبة من عناصر مختلفة، أىمها العنصر الغمارم األصلي، كنتج عن التمازج السكاني عبر التاريخ 

عميق في  تأثيرحمل الموركث الثقافي األصلي، كالسكاف المهاجرين الذين كاف لهم تكوين العنصر الجبلي، الذم 
غمارة. كنتيجة ىذا االختبلط البشرم بين العنصر الغمارم األصلي كالعناصر العربية الوافدة تشكلت ساكنة ىيمن 

 على ىويتها االنتماء للبيئة الجبلية.

 العيصض الزميػضايف  الجالح:املبشح 
كاالجتماعية كالثقافية لساكنة  كالحياة االقتصاديةاىل التداخل بين الخصائص الديمغرافية ال يمكن تج

غمارة، كلدراسة الخصائص الديمغرافية ركزنا على التطور السكاني كالكثافات السكانية، باإلضافة إلى التوزيع 
 غمارة.الجغرافي لساكنة ببلد 

 

                                         
1

 -  Jawahar Vignet Zunz, "Treize Questions Sur Une Identité", in Groupe Pluridisciplinaire D’études sur 

les, Jbala. Histoire et Société…, op. cit., pp.133-199.  

  - Jawahar Vignet Zunz, "Du Poids des Lettrés dans la Piété Populaire. Le Cas des Jbala et des Swasa", 

in Religión y Patrimonio Cultural en Marruecos: Una Aproximación Antropológica e Histórica, dir. E. 

Gómez Pellón y A. González Vázquez, Sevilla, pp. 125-145. 
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 تطْص عزر الغهاٌ:–1

الباحث في الوصوؿ إلى كتابة تاريخ ديمغرافي دقيق لمغرب ما قبل  فال تسعتوفرة إف المادة الوثائقية الم
االستعمار. كالسبب الحقيقي يعود إلى الغياب شبو التاـ للدراسات التاريخية حوؿ الوضعية الديمغرافية في مغرب 

بر مسألة في غاية الصعوبة، القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين. أما إحصاء قبيلة بعينها )غمارة مثبل( فيعت
نتيجة قلة المصادر كسكوت بعضها عن ذلك، كما ىو الشأف بالنسبة لكتب الرحالة كالجغرافيين، التي لم ترد 

. كما أف ىذه الرحبلت غير الممتدة كثيرا في 1فيها سول معلومات عامة عن أصل السكاف كمواطنهم كإمكانياتهم
رل، فوتت على أصحابها االطبلع على األعداد الحقيقة في مناطق المجاؿ، كالمقتصرة على مناطق دكف أخ

 أخرل. فعوضوا ذلك بتعميم ما رأكه في مواقع زياراتهم على مجموع البوادم المغربية.

كعموما فقد عرؼ المغرب طيلة القرف التاسع عشر نظاما ديمغرافيا تحكمت فيو المحددات التقليدية من 
اع الوالدات، مما جعلو يحافظ على شبو توازف كاستقرار، بالرغم من تلك األكبئة، أكبئة كمجاعات، مع ظاىرة ارتف

ـ كفيات جماعية كبرل، 1883ك 1878فعلى سبيل المثاؿ، لم يشهد المغرب طواؿ المجاعة التي ضربتو ما بين 
انية . فبعض المصادر اإلسب2ملموس يديمغرافليشهد خبلؿ الثبلثين سنة التي سبقت الحماية، أكؿ نمو 

كالفرنسية تتوفر على عدد كبير من الوثائق المتعلقة بفترة الدراسة، لكن ىدفها الكولونيالي ينقص من أىميتها 
العلمية. كالظاىر أف أسباب ذلك تعود إلى اختبلؼ طبيعة التدخل األجنبي، فإذا كاف اإلسباف قد تمكنوا من 

ف األمر يختلف بالنسبة لغمارة التي كانت آخر القبلع احتبلؿ العرائش كالقصر الكبير كالتوسع من خبللهما، فإ
التي تم احتبللها، نظرا لوعورة تضاريسها كشدة مقاكمتها، كما يجب التنبيو أيضا، إلى أف االىتماـ بالعنصر 
الديمغرافي من حيث إحصاء عدد السكاف أمر لم يكن مطبقا خبلؿ القرف التاسع عشر، بل كاف في كقت متأخر 

ـ. كتعتبر أكؿ محاكلة في ىذا المجاؿ ىي التي قاـ بها "أكجست مولييراس" عندما رفع عدد سكاف 19من القرف 
، بالرغم من المبالغة التي تتسم بها. حيث كانت تقديرات أخرل ال تتجاكز 3مليوف نسمة 24المغرب إلى ما يناىز 

نسمة، مع العلم أف ىذا الرقم  721000، كبالنسبة لسكاف جبالة قدر مولييراس عدد سكانها 4مليوف نسمة 15
ـ، حيث 20نسمة خبلؿ النصف األكؿ من القرف  795202قريب إلى عدد سكاف منطقة الشماؿ بأسرىا كىو 

                                         
كرة عن عدد السكاف ىل قوائم اجملندين لتكوين فما ٞتا الباحثوف ُب الدٯتغرافية إىل قوائم إحصاء كوانُت القبائل كأرباعها كأٜتاسها أكإكثَتا   - 1

ات التجييش شكاؿ القرابة من تنوع كعملي٤تدكدة فيما ٮتص اجملاؿ ا١تغريب، بالنظر إىل ما تتسم بو أ دكات ذات فعاليةكتطورىم، غَت أف ىذه األ
 .من انتقائية كظرفية

2
 - Nicolas Michel, Une Économie de Subsistance, le Maroc Précolonial, Éd, Institut Francais, 

D’archéologie, le Caire, 1977, p. 123.  

 .23 .، ص2010كىل، طبعة األ، افريقيا الشرؽ، ال1915–1880كالضريبة كاالستعمار، ضريبة الترتيب  المخزف أخذ عنو، الطيب بياض،
 .271 .، مصدر سابق، صاٞتزء الثاين، ...المغرب المجهوؿ اكجست موليَتاس، - 3
 .127 ص. ،...، مرجع سابق المقدس في المجتمع الجبليسيدم ٤تمد الكتاين،  - 4
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، كبل من جبالة كغمارة كالريف كاللكوس كالكرت. كرغم ىذه اإلسبانيةيشمل اإلحصاء حسب تقسيم الحماية 
السكاف، استنادا إلى ما كرد من إشارات في بعض  المبلحظات، فإننا سنحاكؿ تقديم فكرة بخصوص عدد

، كتقترح 1(Decastries) الطريقة التي استعملها دككاسترم الفرنسية، مستعملين في ذلك ك  المصادر اإلسبانية
أف عدد السكاف القادرين على حمل السبلح زائد ربعو من ذكم األعذار من الشيوخ كالعجزة كاألطفاؿ، كضعف 

مرات يعطينا في النهاية المجموع، كبناء على ذلك، كاف عدد سكاف غمارة خبلؿ القرف المجموع في ثبلث 
الف مقاتل،  35ك 30يمكن لقبيلة غمارة أف تعبئ ما بين : "ألف نسمة. يقوؿ مولييراس 366التاسع عشر حوالي 

كل القبائل الجبلية فإف . )انظر الجدكؿ(. كمن بين  2ألف نسمة" 235مما يعطينا رقما تقريبيا لعدد السكاف يناىز 
ىي الوحيدة التي تتجاكز غمارة من حيث عدد السكاف كالمقاتلين، لكن ىذه األخيرة تحتل المرتبة  األخماس

 يها أية قبيلة أخرل بهذا الخصوص.األكلى من حيث شساعة ترابها، كال تضاى

 3ـ19عدد سكاف كجنود قبيلة غمارة خبلؿ القرف 

 قبائل غمارة دد سكاف كل قبيلة غماريةع عدد جنود كل قبيلة غمارية
 قبيلة بٍت زيات ألف نسمة 42 آالؼ جندم 6
 قبيلة بٍت سلماف ألف نسمة 21 ألف جندم 3

 قبيلة بٍت منصور ألف نسمة 14 جندم 200
 قبيلة بٍت بوزرع ألف نسمة 15 جندم 2500
 قبيلة بٍت كرير ألف نسمة 14 جندم 2000
 يلة بٍت ٝتي قب ألف نسمة 21 جندم 3000
 قبيلة بٍت رزين ألف نسمة 10,5 جندم 1500
 قبيلة بٍت زجل ألف نسمة 21 جندم 3000
 قبيلة بٍت خالد ألف نسمة 63 جندم 9000
 أسراسقاع  ألف نسمة 17 جندم 2500

ىناؾ  يكتشف أفإف المتأمل في ىذه األرقاـ، خصوصا تلك التي قدمت عند نهاية القرف التاسع عشر، 
ا مبالغا فيها بشكل كبير، خصوصا تلك المتعلقة بمولييراس، كىذا يدؿ على أف تقديرات األكربيين تعميمية، أرقام

                                         
 .186 .، ص، مرجع سابقٛتد التوفيقأ - 1
 .271 .ص، مصدر سابق المغرب المجهوؿ...،اكجست مولَتاس،  - 2
 .270–263 ص. ، مصدر سابق، بتصرؼ، صالمغرب المجهوؿ: اكتشاؼ جبالة، اكجست موليَتاس - 3
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تنطلق من جهات آىلة بالسكاف. كلهذا فخبلؿ النصف األكؿ من القرف العشرين، تغيرت اإلحصاءات، لنجد 
منزؿ،  27487لمنازؿ كصل إلى نسمة، بينما عدد ا 131691ـ يتراجع إلى 19الرقم المشار إليو في القرف 

حسب األرشيف اإلسباني خبلؿ فترة الحماية )انظر الجدكؿ(، ثم لدينا مشركع التقسيم الجديد للجماعات 
 117464الذم يعطينا رقما قريبا من اإلحصاءات اإلسبانية، كىو  1957نونبر  1القركية التابعة لببلد غمارة يـو 

انوا مستقرين في المنطقة المدركسة، مما يجعلنا نشكك في المقترح نسمة، بعد حذؼ عدد األجانب الذين ك
ـ، ألنو اعتمد في إحصاءاتو على تخمينات مخبره محمد بن 19الذم قدمو أكجيست مولييراس خبلؿ القرف 

 الطيب، الذم خانتو األمانة العلمية في أقوالو كأخباره.

اريخها الديمغرافي الخاص، يرتبط بموقعها كإمكاناتها كعموما فإننا نستنتج أف كل قبيلة في ببلد غمارة لها ت
 المحلية، كىو ما يؤكد تباين كتيرة النمو السكاني.

 التالية:كمن خبلؿ المعطيات المتوفرة لدينا، يمكن تسجيل المبلحظات 

إف كتيرة تطور السكاف تتباين حسب القرل كالقبيلة، كحسب السنوات. فعلى مستول القرل، نبلحظ أف  -
ـ، 20ـ كبداية القرف 19النمو تعرؼ تقلبا، كيفسر ىذا بكثافة الهجرة في النصف الثاني من القرف  كتيرة

ضربت المنطقة خبلؿ الفترة المدركسة. أما على مستول العنصر  كاألكبئة التينظرا للمجاعات 
 منطقة غمارة خبلؿ الفترة المدركسة على الشكل التالي: توزعت ساكنةالديمغرافي، فقد 

نسمة. كإجماال فالمنطقة تندرج  186: اإلسرائيليوف-نسمة  929: األكربيوف-نسمة  115289سلموف: الم -
 %2,8ضمن المجاالت الضعيفة النمو، باعتبار أف كتيرة التطور الديمغرافي بالريف الشرقي كانت ما بين 

 .1سنويا %1,3سنويا، بينما منطقة غمارة لم تكن تتجاكز  %3ك

 ، فالساكنة كانت في تزايد مستمر،كاألكبئة الجارفةق، أنو رغم التناقضات المحلية نسجل على ضوء ما سب
خصوصا خبلؿ القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، نتيجة مجموعة العوامل. كيمكن الوقوؼ على ذلك من 

خبلؿ الفترة التي يتضح من خبللها التطور الذم حصل في األسرة الغمارية  ،2(2-1)خبلؿ خطاطتي األنساب 
من قرية  (1994-1909)المدركسة، بالزيادة في عدد أفراد األسر. فالخطاطة األكلي للعياشي محمد أجلياف 

فردا. أما الخطاطة الثانية لمحمد أحمد الهاشمي  33كسبلؼ بقبيلة بني زجل الغمارية، حيث انحدر منها 
م حصل في األسر الغمارية عامة، كاكبو تطور في فردا. كىذا التطور الذ 72من قرية ترنس انحدر منها  (1904)

 .(من الملحق 11عدد المنازؿ، كىو ما تؤكده إحصائيات األرشيف اإلسباني )انظر الوثيقة رقم 

                                         
 .89ص. مرجع سابق،  إعداد الموارد الجبلية بمنطقة غمارة ...،، عبد السبلـ ا١تيموين - 1
 .90 .صـ. س،  ،…إعداد الموارد الجبلية بمنطقة غمارة السبلـ ا١تيموين، عبد  - 2
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كالمبلحظ أف التزايد السكاني السريع في ببلد غمارة ترتب عنو ازدياد الطلب على األرض كغزك أراضي 

إما باجتثاث الغابات كاألحراش، أك بالنزكؿ إلى قعور األكدية كالزحف نحو المراعي الجماعية كالمغارس،  جديدة،
خاصة أشجار الزيتوف. فالضغط الديمغرافي يتحوؿ في المغرب المتوسطي إلى قوة متحكمة في عدـ استقرار 

 .1الوسط الطبيعي

                                         
1

 - Zaim (F), Le Maroc et Son Domaine Méditerranéen …, op. cit, p. 232.  
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 الغهاٌ:تْطٓع –2

بائل، كقارناه بسكاف بعض المدف الساحلية، نستطيع القوؿ بأف إذا نظرنا إلى عدد السكاف إحدل الق
ظاىرة االكتظاظ كانت موجودة في المناطق الداخلية، فعلى سبيل المثاؿ كاف عدد سكاف قبيلة بني خالد الغمارية 

ينما ، ب1ألف نسمة كقبيلة بني كرير 14نسمة، بينما القبائل المطلة على البحر فعدد سكانها ال يتجاكز  ألف 63
 ألف نسمة في نهاية القرف التاسع عشر، الشيء الذم يؤكد ما 25مدينة تطواف لم يكن تعداد ساكنتها يتجاكز 

اختبلؼ توزيع السكاف في تهديدات الخطر االستعمارم للساحل الغمارم، طيلة  لحصر عوامذىبنا إليو. كيمكن 
و فراغ إحدل المناطق على حساب منطقة أخرل، القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، الشيء الذم نتج عن

خصوصا بعد إعبلف الحماية كبداية الحمبلت العسكرية. كما ال ننسى العوامل الطبيعية كانعكاساتها السلبية على 
سكاف ببلد غمارة، بعد تعرضهم ألخطار الجفاؼ كاألكبئة التي كانت تقضي على آالؼ من البشر، كنذكر ىنا 

 ـ.1868جرة الجوع سنة على سبيل المثاؿ، ى

كخبلصة القوؿ، أف منطقة غمارة كانت قليلة السكاف، مقارنة مع منطقة الريف، خبلؿ نفس الفترة )حوالي 
نسمة في الكيلومتر المربع، بينما  23,17ألف نسمة(، حيث كصلت نسبة الكثافة السكانية في ببلد غمارة  300

 نسمة في الكيلومتر المربع. )انظر الجدكؿ(. 31: تجاكزت نسبة الكثافة السكانية في منطقة الريف

على ما يبدك، في المناطق الداخلية، نتيجة تحركات السكاف إليها باستمرار، مما أثر على  ككاف االكتظاظ
 كما سنرل ذلك مفصبل في موضعو.  عبلقاتهم االقتصادية كاالجتماعية،

 19272ية اإلسبانية كفقا لتعداد الكثافة السكانية في ببلد غمارة مقارنة مع مناطق الحما

 مساحة الهكتارات عدد السكاف الكثافة السكانية ف/ كلم مناطق الحماية اإلسبانية
 31,09 283946 نسمة 9163 ىكتار منطقة الريف
 23,17 98781 نسمة 4330 ىكتار منطقة غمارة
 30,88 77987 نسمة 3088 ىكتار منطقة جبالة

 33,20 نسمة  90533 ىكتار  3032 لكوسالمنطقة 

 

                                         
 .268 .مصدر سابق، ص المغرب المجهوؿ...، ،أكجست موليَتاس - 1

2
 - Joan Nogué–José Luis Villanova, España En Marruecos…, op. cit., p. 133. 
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 هلذ٘ عهاٌ غناصٗ: ذلاّل٘ للتأصٔل–3

 أصْل اللَذ٘ اجلبلٔ٘ الغاٜزٗ بؾنال املػضب–1–3 

 اللهجات العربية كاللهجات البربرية. كبيرين:يقسم اللسانيوف المغاربة الحقل اللهجي المغربي إلى قسمين  

اللهجات  ؛اللهجات البدكية ؛للهجات الجبليةا ؛العركبية اللهجات يلي:فاللهجات ذات األصل العربي ىي كما 
 .1الحسانية

 لهجات تاشلحيت. ؛لهجات تامزيغت ؛تاريفيت لهجات فهي:أما اللهجات البربرية 

: كىي اللهجة األكثر تداكال في المغرب، على اعتبار العدد الكبير من مستعمليها كالناطقين بها، اللهجة العركبية
، مركرا بقبائل شراكة، بني حسن كبني مالك بالغرب، كصوال إلى قبائل تامسنا بدءا من قبائل الخلوط بالشماؿ

كالشاكية كدكالة كعبدة كالشياظمة كحاحا. كىي إجماال القبائل التي استوطنت سهل سايس كالغرب كالشريط 
 . 2الساحلي لؤلطلسي حتى تخـو سوس

اطق المتاخمة للحدكد الجزائرية كلجهات قبائل : كىي إجماال لهجات قبائل الشرؽ المغربي كالمناللهجة البدكية
الرحل بالشرؽ كالجنوب الشرقي كبني كيل بالنجود العليا، كالد الحاج بمرتفعات كىضاب ملوية، كالد يحيى 

 .3المتاخمة لقبائل آيت عطا كآيت كأكيزغت البربريتين

القبلية كعلى الخصوص قبائل التاكنة : كىي إجماال لهجات الصحراء المغربية بمختلف تبلكينها اللهجة الحسانية
 كالركيبات.

: كىي لهجات القبائل المكونة لجهة جبالة كغمارة في أقصى الشماؿ كالشماؿ الغربي للمغرب. اللهجات الجبلية
. أما عن 4كقد اعتبر بعض الباحثين أف اللهجة الجبلية بكامل تفرعاتها كتبلكينها ىي لهجة عربية سوماتية نفزاكية

الصوتية التي تميزىا )اإلمالة كالتسهيل على الخصوص( فقد انتقلت إليها من القبائل العربية التي سكنت  الظواىر

                                         
1

 - Laghaout (M), L’espace Dialectal Marocain, sa Structure Actuelle et son Évolution Récente, 

Dialectologie et Sciences Humaines, Publication de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Rabat, 

1995, pp. 9–41.  
2

 - Ibid. 
3

 - Laghaout (M), L’espace Dialectal Marocain…, op. cit., p. 20.  
فصل في اللسانيات التاريخية، األصوؿ العربية الفصيحة للهجات قبائل جبالة بالشماؿ الغربي في ضوء علمي  ،عبد اللطيف الوىايب - 4

 . 53 .، ص2014خواف، طنجة، (، منشورات سليكي إ1كعلم كجهاد ) سلسلة جبالة حضارة–بني عركس نموذجا–التاثيل كالداللة
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حيث حافظت رغم االختبلط بأجناس كأعراؽ مختلفة، على خصائصها البدكية  كبعده، اإلسبلميالشاـ قبل الفتح 
 .1األصيلة التي جلبتها معها من قلب شبو الجزيرة العربية

البعض، ممن سكنوا  أشارمن القبائل العربية التي دخلت المغرب في بداية الفتح، كانت، كما فالعديد 
، كىو ما يؤيد االختبلؼ الكبير بين معجم جبالة كباقي معاجم اللهجات العركبية في باقي المناطق، أم 2الشاـ

الجنوب، خصوصا إذا علمنا أف بين العنصر الجبلي الشامي بالشماؿ كالعنصر الهبللي المعقلي بالشرؽ كالوسط ك 
العنصر األندلسي، بعد طرده من األندلس، استقر بكثرة في الشماؿ )مدنو كقراه(، مما جعل تأثير الشاميين 

، غير أنو ال يمكن الجـز بأنها لهجة كاحدة، فهناؾ لهجات جبلية، 3يترسخ نطقا كمعجما في اللهجة الجبلية
لفة التي يُطرح بها السؤاؿ "ماذا تقوؿ" على امتداد التراب الجبلي حتى كعلى سبيل المثاؿ، نورد الصيغة المخت

 :تتضح الصورة

 شبلذقوؿ؟: قبيلة بني عركس كمعظم قبائل جبالة الغربية. -
 شباذقوؿ؟: قبيلة بني أحمد كما جاكرىا. -
 اشذقوؿ كشقاذقوؿ؟: قبائل غمارة بما فيها مدينة شفشاكف. -
 .رةأنجشبلتقوؿ؟: في قبيلة كادراس كبعض  -
 شددقوؿ؟: في بعض نواحي تطواف )قبائل الحوز(. -
 شأتقوؿ؟: في قبائل الفحص كناحية طنجة. -
 شكتقوؿ؟: في بعض المدف كطنجة كأصيبل كالعرائش كالقصر الكبير ككزاف. -

ىذا التنوع في صيغة طرح السؤاؿ، يوضح بالملموس أف االختبلفات اللهجية بين القبائل الجبلية أمر 
اجع إلى التنوع في األصل أك الجوار. لكن علينا أال نغفل التنوع في القبائل العربية نفسها، كاقع، كىو تنوع ر 

فالعنصر العربي ىو بدكره كاف جد متنوع، كبو ىو اآلخر، جيوب لغوية متعددة، بقيت خصوصياتها اللغوية حية 
ة ككسيلة التواصل لتشمل العديد معها، رغم مئات السنين. غير أف الفركؽ التي تميز اللهجة الجبلية تعدت اللغ

من مناحي الحياة، بدءا من اللباس إلى طريقة البناء كتدبير السكن، كطرؽ استغبلؿ األراضي كاإلنتاج الفبلحي 
بي غربا، يبدك كما أف التأثير الريفي شرقا كالعرك نتهاء ببعض العادات كالتقاليد.  األليفة كالمتوحشة، كا تكالحيوانا

 .كاضحا كجليا أيضا

 

                                         
 .54 .صـ. س،  ية ...،فصل في اللسانيات التاريخعبد اللطيف الوىايب،  - 1
 .53 .مرجع سابق، ص الوىايب، - 2
 .53 .، صا١ترجع نفسو - 3
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 اللَذ٘ الػناصٓ٘:–2–3

يطرح أكثر من سؤاؿ حوؿ التحوؿ العميق الذم مس انقبلب لساف غمارة من لهجتو األمازيغية إلى 
. كىذا الموضوع اليزاؿ بكرا كمغلقا في كجو لؤلنظارالعربية، كاندماج أىل األكدية كالجباؿ الغمارية بشكل الفت 

امة حصتها من الدراسات التي اىتمت بالشماؿ المغربي، ككل ما الدراسات، حيث لم تنل اللغة في ببلد جبالة ع
علمي دقيق، فغزارة  لإلنجاز تحليكجدناه، ال يتعدل نصوصا مقتضبة في كتاب أك مخطوط، كىذا ال يكفي 

المادة مطلوبة إلنجاز دراسة تتوخى التحرم كالمقارنة. كنحن ندرؾ صعوبة الخوض في ىذا الموضوع، كسنكتفي 
 يد في البحث.بعرض ما يف

"إف الوحدة  قائبل:الحظ "جولياف" في معرض حديثو عن اللهجات البربرية أنها غزتها لغات دخيلة كالعربية 
البشرية البربرية ظهرت قديما في ميداف اللغة كباستعماؿ لهجات متقاربة تكونت مجموعاتها المسماة اصطبلحا 

مدنيات أخرل تصدعت، فالعربية غزت سكانها كالمدف  "الليبية"، غير أف ىذه المجموعة التي ىددتها لغات
 1..." كالسهوؿ كالجباؿ

كمثل ىذا االستنتاج ينطبق على لهجة غمارة، إذ أضحى سكانها يتحدثوف عربية رديئة حسبما أكد على 
فركز في ، أما زكنز، 2..." "فجل غمارة إال أقلهم يستعملوف العربية، لكنها عربية رديئة يقوؿ:ذلك "الوزاف" حيث 

، (Arabe Montagnarde) ث ميز بين اللغة العربية الجبليةتميزه بين قبائل جبالة على األساس اللغوم، حي
. كما يرل المختار الهراس بأف لغة قبيلة غمارة ىي نتاج لمسلسل التجدد 3(Arabe Bedouin) كالعربية البدكية

نصيب األكفر في التعريب كنشر الثقافة اإلسبلمية ، كنعتقد أف ال4كالتكيف مع ما يستجد من األحوؿ كالظركؼ
راجع إلى مجموعة من المؤثرات كالعوامل التي ساعدت على ذلك. كيتصدر الشرفاء األدارسة تلك المؤثرات في 
مواصلة حركة تعريب كترسيخ العقيدة اإلسبلمية في غمارة، خبلؿ فترات حكمهم، كبعد انغمارىم في الجباؿ 

طقة. كما ساىمت العناصر العربية المهاجرة بغمارة بعد ذلك في تعريب لسانها. كال يغيب عنا كاستقرارىم في المن
دكر العناصر األندلسية في ترسيخ النمط الثقافي العربي اإلسبلمي في جباؿ غمارة، كما حملو إليها المهاجركف 

يمكن إيعاز ىذا التحوؿ في النطق ، كما 5العائدكف من األندلس من أبناء المنطقة كمن بينهم الشرفاء األدارسة
الغمارم إلى ما كاف لموقع غمارة من دكر في الربط كاالتصاؿ كما أشرنا سابقا، نضيف إلى ذلك اىتماـ بعض 

                                         
 .66 .، صجولياف، مرجع سابق - 1
 .34- 33 ص. ، مصدر سابق، صالوزاف - 2

3
 - Vignet zunz (J), Treize Questions sur une Identité–in Colloque Jbala, Société et Histoire, Etudes sur le 

Maroc du Nord-Ouest, Casablanca-Paris, Wallada-Éditions du CNRS, 1991, p. 160  
 .47 .ص ،1986، سنة 12داب كالعلـو االنسانية الرباط، العدد ، ٣تلة كلية اآلسيركرة تكوف الهياكل القبلية في جبالةا١تختار ا٢تراس،  - 4
 .128 .، صرجع سابق، م...الشرؼ كالمجتمع كالسلطة السياسية، ٤تمد عمراين - 5
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، فضبل عن تأثير 2، كما قاـ بو الخوارج من دكر كذلك في نفس الميداف1الوالة بمسألة التعريب كتعليم القرآف
 نطقة.العنصر األندلسي على سكاف الم

ككاف من نتائج ذلك أف كجدت مؤسسات دينية تعليمية مبكرا، كمسجد موسى بن نصير في قبيلة بني 
حساف، كمسجد طارؽ بن زياد في الشرافات، ككدليل آخر على تعريب السكاف ظهور "النبي" حاميم بقبيلة 

"حلني من الذنوب يا من  كتابو:رم في  غمارة، كالذم كاف قد ابتدع قرآنا كتعاليم باللغة العربية، حسبما يذكره البك
 ـ16، كما حظيت ببلد غمارة بشهرة ثقافية ىامة طيلة القرنين 3..." أخرج موسى من البحر آمنت بحاميم

ـ، إلى درجة أف شبو كثير من الدارسين جباؿ غمارة ككأنها منبع للتصوؼ. ككاف لهذه الظاىرة بدكرىا تأثير  17ك
. ككل متصفح لكتب التراجم سيقر حتما بظهور حركة 4منطقة كألفية الهبطي كغيرىاكبير على حركة التأليف في ال

علمية في مستواىا األعلى كاألدنى، مراكزىا المساجد كالزكايا المشتغلة بتدريس العلـو الشرعية كالتصوؼ 
ني زجل كأكالد كالعربية، كبفضل تلك الحركة برزت بيوتات علمية شهيرة في المنطقة كأكالد بن عرضوف بقبيلة ب

ابن صالح ببني رزين كالزياتيين ببني زيات كأكالد النالي ببني خالد، كغيرىا من البيوتات. كليس من المبالغة إذا 
 5العلمي. في نشاطهاالعلمية في بادية غمارة أصبحت تضاىي الحواضر  إف المراكزقيل 

ية السكاف الذين أصبحوا يتحدثوف كىكذا يتضح مما تقدـ، كيف أسهمت كل تلك العوامل في تعريب أغلب
 (.من الملحق 12عربية "دارجة"، كىي التي تعرؼ إلى يومنا ىذا باللهجة "الجبلية" )انظر الوثيقة رقم 

درجة تأثير تعريب العنصر الغمارم األصلي كاف أقول في الناحية الغربية، مما كاف عليو في  أفكيظهر 
خضعت للتأثيرات اإلدريسية، كالتي تعد مركزا  زجل التيلمثاؿ قبيلة بني الناحية الشرقية. فإذا أخذنا على سبيل ا

، نبلحظ الجذكر البربرية األصلية في أسماء األعبلـ الجغرافية كأجرماف، أزغار، كسبلؼ، 6للشرؼ العمراني
لساف ، كنبلحظ نفس الشيء في بني زيات؛ حيث تكثر أسماء المداشر التي يمتزج فيها ال7... أمدارا، تفركين

العربي باللساف البربرم. إف كجود أسماء لبعض األماكن كتدارت كتافراكت كتامركت كإغراف المحرفة عن إغراـ، 
كغيرىا كثير، مما يؤكد انتساب قبائل غمارة لمصمودة، كما أف معجم العربية الغمارية ملئ بالكلمات األمازيغية 

                                         
 .297 .صـ. س،  ،...فتح العرب للمغرب، حسُت مؤنس - 1
 .96 .، ص1976 ،الدار البيضاء دار الثقافة، ،حتى منتصف القرف الرابع الهجرم الخوارج في ببلد المغربٝتاعيل عبد الرزاؽ، ٤تمود إ - 2
 .100 .، صلبكرم، مصدر سابقا - 3
 .217 .، صألكؿاٞتزء ا، ٤تمد حجي، مرجع سابق - 4
 .557 .ص ،1978 ،، فضالةاٞتزء الثاين الحركة الفكرية في عهد السعديين،، ٤تمد حجي - 5
 .130 ص. ،، مرجع سابق... الشرؼ كالمجتمع، ٤تمد عمراين - 6
هنار كالودياف كاٞتباؿ ألمل ُب ٚتيع جهات غمارة تتجلى ُب أٝتاء اٖتتاج دراسة مسالة طبونيميا غمارة ٣تهودات خاصة، فهي مظهر عاـ كشا - 7

 كالنباتات كاٟتيوانات كغَتىا.
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سطورة الشائعة في المنطقة بأف غمارة كانت مأىولة بأىل ...(، ثم إف األ )ازياك، انيغ، ازليف، ابداك، اقزكف
، ففيها جوانب يجب اعتبارىا. كعلى كل حاؿ، تبقى 1سوس، قبل أف يحتلها السكاف الحاليوف ليس كلها اختراعا

الشلحة البزراتية ىي كل ما بقي لنا من اللساف الغمارم، كالتي ما تزاؿ بعض المداشر في بني بوزرة كبني سلماف 
 ني منصور، تتحدث بها إلى اآلف.كب

التحوؿ الذم طاؿ اللساف الغمارم كاف لو دكر كبير في انقبلب الحياة العامة في المنطقة  أفنستنتج إذف 
المدركسة، نظرا القتناعنا بأف الحياة االقتصادية تنعكس على مظاىر الثقافة في كل مجتمع، كتؤثر مباشرة أك 

اللغوم  اإلنتاجصيد اللغوم ألفراده، كقد تسنى لنا الوقوؼ على ذلك من خبلؿ بطريقة غير مباشرة في تكوين الر 
لساكنة المنطقة المدركسة، ككذلك من خبلؿ المفاىيم التي تعبر عن شؤكف الحياة العامة في ىذه المنطقة من 

تصادية، كمجاؿ شماؿ المغرب، كالحياة االجتماعية المتعلقة بالفرد كحاجاتو كاألحداث التاريخية كالحياة االق
 الطبيعة كما إلى ذلك. 

 طبٔع٘ الغهً  الضابع:املبشح 

   التنزٌ:ىغب٘ –1

تمدنا، ألىمية  كأكثرىاتذىب بعض الدراسات إلى أف ساكنة غمارة من أقدـ السكاف في الشماؿ الغربي 
نطقة عبلقات بشكل عاـ، كبين المغرب كاألندلس بشكل خاص، حيث ربط أىالي الم كأركباموقعها بين إفريقيا 

مستمرة بالمدف الساحلية بالشماؿ المغربي، ككذلك بمختلف الحضارات المتوسطية. كعليو، فمن الطبيعي أف 
تتأسس مجموعة من المراكز بهذه القبائل، منذ عصر مبكر، لتنظيم ىذه العبلقات كضبط طبيعتها. كيمكن أف 

 يلي:نعرضها لبعض مدنها التاريخية فيما 

، كانت عاصمة ألحد أبناء األدارسة عمر، بينما 3مدينة تعود نشأتها إلى العصر الوسيط (:ةالسطيح) 2تيجيساس
أنها كانت مهجورة في غالب األحياف، نتيجة تعسف أحد قادة بني مرين في جمع  4نجد في أحد المصادر

فقد كردت  فإف األمر خبلؼ ذلك، ـ،16. كإذا كاف أحد الدارسين قد تجاىل كجودىا خبلؿ القرف 5الضرائب
بينما يذىب  ـ.1600ىػ/ 1009إشارة في أحد المصادر المغربية عن موقف سكانها ضد التدخل األجنبي في عاـ 

الركماف كاستعمارىم لشماؿ المغرب، حيث  مجيءبعض الدارسين إلى أف ىذه المدينة أسسها المغاربة قبل 

                                         
 .24 .صـ. س،  ،...نبياء من غمارةثوار كأالطيار،  - 1
 .110 .، صتيجساس كيسميها اإلدريسي تيقساس، مصدر سابق - 2

3
 -  Taradell (M), Marruecos Púnico …, op. cit., p. 77. 

 .54 .، صدؽ، مصدر سابقالبي - 4
 .157 .، صيٍت، أنظر عبد العزيز بنعبد اهلل، مرجع سابقيب العباس ا١تر د فارح بن ا١تهدم من موايل أالقائىو  - 5
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كأصبحت ىذه المدينة خبلؿ الفترة المدركسة ، 1يضيف نفس الدارس أنها خربت في نهاية القرف التاسع الهجرم
 عبارة عن مركز قركم لقبيلة بني بوزرا الغمارية.

أنها من مدف ( Taradell) : مدينة صغيرة كانت تسمى "برأس ترغة"، كبعد عمل الحفريات، اكتشف طراديلترغة
سبعمائة ساكن، كإف كاف ك  ، ككانت تحتوم على مائة كخمسين كانوف، أم ما يعادؿ خمسين2العصر الوسيط أيضا

، بينما ذكر 3البعض قد أرجع تاريخ المدينة إلى ما قبل الفترة الوسيطية، إذ كانت مركزا ركمانيا صغيرا، عمره القوط
، أما خبلؿ الفترة المدركسة، فقد تحولت 4الوزاف أنها كانت فارغة من السكاف، نتيجة تهديدات الهجـو اإليبيرم

زيات الغمارية، حيث حاكؿ الجيش اإلسباني أف يخلي المدينة من سكانها سنة  إلى مركز قركم لقبيلة بني
 .ـ، خبلؿ حرب التحرير الريفية، لكنو فشل في ذلك1923

: بلدة تقع بشماؿ قبيلة بني جرير، كيرجع تاريخها إلى عصور قديمة، كقد تحدثت عنها مجموعة من تغسة
 Taena) أنها مدينة صغيرة قديمة، كانت تسمى طاينا لونغا إلى( R.Roger)الكتابات األجنبية، فيشير ركجير 

Longa)5 بينما نعتها البعض بمنشأة ساحلية اختصت بصيد األسماؾ كتمليحها، كىي تقع على الضفة اليسرل ،
خمسمائة كانوف ذات مساكن غير الئقة، كسكانها    األقلككانت تشمل على . 6لنهر تاغسة، بالقرب من مصبو

، كفي نفس الفترة مر بتاغسة الجغرافي اإلسباني 7حرفة صيد األسماؾ، حسب كصف حسن الوزاف كانوا يتعاطوف
سنة،  35لويس مارموؿ كاربخاؿ، كيرل البعض أف جولتو كانت بعد جولة الوزاف، كالفارؽ الزمني بينهما ال يتجاكز 

معلومات قيمة حوؿ تاغسة، التي ؛ إال أف مارموؿ أضاؼ 8حيث إنو تتبع مساره كأخذ عنو، خاصة منهجية الكتابة
قاؿ عنها: "مدينة صغيرة تضم نحو ستمائة نسمة، أسسها األفارقة القدامى، بعيدة عن الشاطئ بنصف فرسخ 
على ضفة نهر تاغسة، كاألرض المحيطة بالمدينة كعرة ككثيرة الصخور، بحيث أف السكاف يحملوف بحرا كل ما 

 . 9يحتاجوف إليو"

                                         
 12 ، ص.1961، تطواف، خريطة المغرب األركيولوجية للمواقع األثرية لما قبل التاريخ إلى ظهور اإلسبلـأٛتد ا١تكناسي،  - 1

2
 - Taradell (M), Marruecos Púnico …,  op, cit, p. 77.  

 .12 .، ص...، مرجع سابقركيولوجيةخريطة المغرب األأٛتد ا١تكناسي،  - 3
 .259الوزاف، مصدر سابق، ص. - 4

5
 - Raymond Roger, Le Maroc Chez les Auteurs Anciens…, op, cit, p. 76.  

6
 - Noe Villaverdz Vega, Tingitana en la Antigüedad Tardía (Siglos III–VII), Autoctonía y Romanidad en el 

Extremo Occidente Mediterráneo, Editeur; Real Academia de la Historia 1 Juin 2001, Collection, 

Biblioteca Archaeologica Hispana, P. 245. 
 .255 الوزاف، مصدر سابق، ص. - 7
 كؿ.األ ١تارموؿ كارٓتاؿ لويس، اٞتزء ،فريقياإمقدمة ترٚتة كتاب  أنظر - 8
 .244. س، ص. ، ـاٞتزء األكؿ، فريقياإ مارموؿ كرٓتاؿ، - 9
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كره ليوف كمارموؿ حوؿ تاغسة، أف ىذه البلدة القديمة كانت تصنف ضمن المدف نستشف مما ذ  كيمكن أف
ـ، كأف عدد سكانها كاف في تطور مستمر. كقد الحظت الباحثة اإلسبانية 16العامرة خبلؿ القرف 

(M.R.Gomez ) منزؿ،  500من خبلؿ إشارات لويس كليوف، أنو إذا كاف عدد منازؿ ىذه البلدة الصغيرة ىو
نسمة في ذلك  3000ك 2500بنحو خمسة أشخاص في كل مسكن، فإف تعداد سكانها سيصل ما بين كضربنا 
. كتضيف الباحثة اإلسبانية بأف "ساكنة تاغسة كانت تنقسم إلى تجمعين، التجمع األكؿ على بعد ميل من 1العصر

  .2البحر، كاآلخر على ضفتي النهر بالقرب من البحر كذلك"

يقع شماؿ قبيلة بني جرير، يشقو كادم أمثار السابق الذكر، الذم ينبع من جبل : كىو سهل منبسط، أمثار
، حيث 3تيزراف، من قبيلة بني خالد الغمارية، كلذلك كانت ىذه القبيلة األخيرة تستعملو للوصوؿ إلى الساحل
ليس لو  يوجد عند مصبو مرسى طبيعي صغير، كيحمل اسمو. كيشير األستاذ سعيد أعراب إلى أف ىذا المرسى

، كىذا ال يعني عدـ أىميتو، كنرجح أف يكوف عدـ معرفة مرسى أمثار عند المؤرخين 4ذكر في كتب التاريخ
كالرحالة الذين مركا بالمنطقة راجع إلى تعرضو للتخريب كالهدـ من طرؼ القول األجنبية، شأنو في ذلك شأف 

ليل على ذلك ىو آثار األكائل الموجودة بو، حيث العديد من المراسي الساحلية األخرل، كما سياتي بيانو. كالد
. 5مكاف يعرؼ بتفزث، بو آثار كجامع قديم يتبرؾ بو" بأمتار"كىناؾ  يقوؿ المؤرخ المذكور، كىو ابن المنطقة:

ـ استقرارا نسبيا، كأحدث بو برج للحراسة، كمجموعة من المساكن على 18كقد عرؼ مرسى أمثار خبلؿ القرف 
. ككانت بو حركة 6سكنها جماعتاف، إحداىما من قبيلة بني بوزرة كاألخرل من قبيلة بني جريرشكل عزائب، كاف ي
. كما تشير كثائق األرشيف الفرنسي إلى دكر ىذا الميناء في تهريب األسلحة خبلؿ الفترة 7تجارية ال بأس بها

 .8ـ1927ك 1913الممتدة ما بين 

                                         
1

 - Rodríguez Gómez, Maria Dolores, La Influencia de León el Africano (s. XV–XVI) en la Obra de Luis de 

Mármol (s. XVI): Descripción de Los Núcleos de Población Costeros del Rif, Editeur, Universidad de 

Granada, 2002, P. 388. 
2

 - Rodríguez Gómez, Maria Dolores, La Influencia …, op. cit,p388. 
3

 - Ricardo Donoso–Cortés, Estudio Geográfico Político–Militar Sobr las Zonas Españolas del Norte ya sur 

de Marruecos, Libreria Gutenberg de josé Ruiz, Madrid, 1913, p. 121.  
 .100 .س، ص. ، ـ...ظهائر سلطانية لحراسة الشواطئ المغربيةسعيد أعراب،  - 4
 .100 .مرجع سابق، ص سعيد أعراب، - 5
 .100. س، ص. ـ أعراب، - 6

7
 - Bernard Morice, Les Tribis et la Zon Nord et Nord–Ouste du Maroc, Notic sur les Port de la Cot 

Méditerranéenne,Par M. Jouffray, Publication, Comité de l’Afrique Française, Paris 1926, pp. 52–53.  
8

 - Archives Nantes, Ministère des Affaires Étrangères, MAROC, D. A. I., A 28, Extrait du Rapport n 2, du 

24 Janvier 1919 de Tetouan.  
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، حيث قاؿ عنها الوزاف: تبعد عن بادس بمسافة أربعة كعشرين 1: مدينة قديمة، كجدت بها آثار ركمانيةالجبهة
، لكن يجب التمييز 3، لكنها غير آىلة بالسكاف، بسبب استمرار المداخيل التي يدفعونها للحكاـ الحراس2ميبل

ا عند بين بلدة الجبهة الحالية الواقعة في تراب قبيلة متيوة، كالقرية القديمة التي كانت تقع على ضفة نهر أكرينك
كقد  .4مصبو، كفي الموضع المعركؼ اليـو بقرية "زمانة" التابعة لقبيلة بني سميح، حيث توجد مرسى أكرينكا

أشارت إلى ذلك مجموعة من الكتابات األجنبية، يقوؿ أكجيست مولييراس "إف المكاف المعركؼ اليـو بالجبهة  
، كيشير إلى أف مرسى الجبهة كانت تقع 5ا نوح"كاف خاليا، باستثناء ضريح سيدم يحيى الورداني كزاكية سيدن

كقاال ( P.H.de la Martiniére)ك (N.Lacroix). كقد أشار أيضا إلى ىذا المرسى 6عند مصب كادم أكرينكا
، أم سوؽ أسبوعي يقاـ كل يـو 7إنو عند مصب كادم أكرينكا كاف يوجد سوؽ مزدحم يسمى "اتبلثة د اكرينكا"

لى أف الجبهة سميت بمجموعة من األسماء عبر فترات تاريخية مختلفة، فهي النقطة ثبلثاء. كيمكن اإلشارة إ
. ككانت تسمى خبلؿ فترة االحتبلؿ الركماني 8(Piscadar) المعركفة عند القدامى ببيسكادكرس

(Corbucla)9 ميبل غرب  24، التي "تقع على بعد(Parietina ) أم بادس في موضع جوين الصيادين، كىو
. كنجدىا 11، كىي كلمة التينية تعني غرؼ أك شقق نـو(Corbucla). كأكردىا البعض 10سى أكرينكا"يوافق مر 

 كاباس  تسمى باسمها الحالي "الجبهة". أما في عهد الحماية اإلسبانية فأطلق عليها ميناءـ 16خبلؿ القرف 
(Puerto Capaz) برأس الجبهة، ، حيث أصبحت مدينة صغيرة أثرىا ظاىر على سفح الرأس الذم يسمى

، باإلضافة إلى ميناء أسسو الكولونيل كالتعليميةككانت تتوفر على خدمات الهاتف كالتلغراؼ كالمراكز الصحية 
، حيث كانت المدينة الثانية بعد شفشاكف من حيث األىمية 1928اإلسباني فرناندك أكزفالدك كاباص سنة 

 قبيلة متيوة المحاذية للقبائل الريفية.االستراتيجية، خصوصا كأنها تقع في المجاؿ الترابي ل

                                         
1

 - Emilio Gozalbes, Atlas Arqueologico del Rif , Cuadernos de la Biblioteca Espanola de Tetuan, N 21/22, 

Tetuan, 1980, p. 40.  
 ـ.1340ا١تيل كاف يساكم ألف ذراع عند العرب، كألف خطوة عند الركماف، كحسب بعض اٞتغرافيُت فاهنم يقدركهنا ُب  - 2
  .٤165تمد العريب الفاسي، مصدر سابق، ص.  - 3

4
 - Bernard Morice, Les Tribis et la Zon Nord et Nord–Ouste du Maroc …, op. cit., pp. 52–53. 

ال نعلم شيئا عن زاكية بنت سيدنا نوح كىل فعبل كانت موجودة، لكن ىناؾ جبل ضخم كشديد االرتفاع، يشرؼ على البير مباشرة بُت كادم  - 5
 .ل سيدنا نوح"اكرينكا كاٞتبهة اٟتالية يطلق عيو اسم "جب

 .206 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...المغرب المجهوؿاكجيست موليَتاس،  - 6
7

 - Maximilien Antoine Cyprien Henri Poisson de la Martiniére, et Napoléon Lacroix, Documents pour 

Servir a L’étude de Nord Ouest Africaine…, op. cit., pp. 320–321.  
كىل، طبعة األتعريب ا١تصطفى موالم رشيد، ال ،المغرب األقصى عند اإلغريق كالبلتين القرف السادس ؽ.ـ، القرف السابع ب.ـبوف، سًتا - 8

 .52 .، ص1993
9

 -  Rodríguez Gómez, Maria Dolores, La Influencia de León el Africano …, op.cit, p. 362. 
10

 -  Noe Villaverdz Vega, Tingitana en la Antigüedad Tardía…., op.cit, p. 245. 
11

 - Noe Villaverdz Vega, Tingitana…, op.cit, p. 245.  



143 
 

: ىي مدينة صغيرة، تقع شماؿ شرؽ قبيلة غمارة على ساحل البحر األبيض المتوسط، سميت المدينة كاد لو
باسم النهر الذم يحمل نفس االسم الذم يأخذ مصدره من جباؿ الريف، بالقرب من شفشاكف، حيث قاـ مركز 

جعلت منو إسبانيا موقعا عسكريا لمراقبة قبائل غمارة  إذة على شماؿ المغرب، كاد لو منذ فترة الحماية اإلسباني
كبني سعيد كبني حساف، كلذلك لم تخلف ىناؾ سول رموز سلطة االستعمار، من السجن الفبلحي كالثكنة 

 العسكرية مع بعض المباني القليلة.

الدارسين أنها بنيت على أنقاض المدينة  ال ندرم بالضبط متى كاف تأسيس المدينة، فقد قاؿ عنها أحد :باديس
. إال أف إحدل 1، كلم يتأكد الوزاف ممن أسسها، ىل األفارقة أـ القوط(Parientina)الركمانية القديمة بارينتينا 

، كيبلحظ أف المصادر 2كشفت أف نشأتها تعود إلى العصر الوسيط Taradellالدراسات األركيولوجية لطراديل 
ككصفها اإلدريسي بأنها مدينة  3عنها إال في تلك المرحلة، فوصفها البكرم بأنها مرسى صغيرالعربية ال تتحدث 

إف مدينة " قولو:أما الوزاف فالظاىر أنو يخلط بين حجرة بادس كالمدينة في  .4متحضرة ذات أسواؽ كصناعات
، إال (Vellez de la Gomera) سميها اإلسباف فيليس دم الكوميرابادس مبنية على ساحل البحر المتوسط، ي

أف ىذا المصطلح األخير ىو حديث عهد بالمنطقة، ارتبط كجوده بأحداث احتبلؿ اإلسباف لتلك الجزر 
ككانت مدينة ( Penon Vellez de la Gomera). كمنذ ذلك التاريخ أطلقوا عليها حجرة باديس 5ـ1508

تفتقر إلى الماء الصالح للشرب، تتوفر كبداخلها سوؽ كجامع متوسط، لكنها كانت  6كانوف 600باديس تضم 
على دكر لبناء السفن الشراعية، مما جعل القرصنة كالصيد كالثركة الخشبية من أىم دعائم اقتصاد سكانها، فضبل 

، لكن المدينة اختفت من خريطة 7عن أىمية مينائها التجارم الذم كانت تعتمد عليو الدكلة المغربية آنذاؾ
 ـ نتيجة ضربات المدفعية اإلسبانية التي جعلتها أثرا بعد عين.1564ـ الساحل الغمارم بعد عا

 ...ما يذكر صاحب مرآة المحاسن قائبل: ": تعتبر من أحدث مدف المنطقة، حسب)حاضرة قبائل غمارة( شفشاكف
كاف ابتداء اختطاطها في الجهة المعركفة عندىم بالعدكة، كىي عدكة كادم شفشاكف في حدكد ستة كأربعين 

ثمانمائة للهجرة، إحدل كسبعين كأربعمائة كألف للميبلد، على يد الفقيو الصالح أبي محمد الحسن المعركؼ ك 

                                         
 . 253 .، صالوزاف، مصدر سابق - 1

2
 - Taradell (M), Marruecos Púnico …, op. cit., p. 76.  

 .89 .، صالبكرم، مصدر سابق - 3
 .111 .مصدر سابق، ص ،دريسياإل - 4

5
 - Tomas Garcia Figuiras, Marruecos…, op. cit., p. 58.  

 .205 .، صراد، أنظر أٛتد توفيق، مرجع سابقىل ستة افالكانوف معناه أسرة تضم من ٜتسة إ - 6
 .254 .مصدر سابق، ص الوزاف، - 7
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أما مارموؿ، فينسبها إلى جبل شفشاكف، كيضيف أف سكانها برابرة غماريوف، اشتهرت بينهم أسرة  .1بابن جمعة
.كبالنسبة لعمرانها، فقد  2ة في ميداف الجهادشريفة تعرؼ ببني راشد، ككاف لها دكر بارز في تاريخ المنطقة، خاص

، 3تضم مرافق، أىمها: "كطا حماـ" كىي ساحة المدينة القديمة، كحومة السوؽ كحي الخرازين–كال زالت–كانت
كالمدينة محاطة بسور بو عدة أبواب، فضبل عن كجود القصبة، ككاف بها مكتب يدير منو قادة بنو راشد شؤكف 

ـ كانت المدينة حسب 19ىو ما يعرؼ اآلف بمدرسة النوازؿ، بينما خبلؿ القرف الحرب كتنظيم الجيش، ك 
غمارة، ك  األخماس( محط تنازع قبيلتي من الملحق 13رقم  ةانظر الوثيقالمذكرات التي كتبها شارؿ دك فوكو)

 خطابيككذلك خبلؿ العشرينات من القرف العشرين، حيث كانت مركز صراع بين كل من محمد بن عبد الكريم ال
 ـ.1920أحمد الريسوني، باإلضافة إلى االستعمار اإلسباني، الذم جعل من المدينة عاصمة لمنطقة غمارة سنة ك 

كيستفاد مما سبق أف أغلبية مدف المنطقة المدركسة، كاف يغلب عليها الطابع العسكرم "حصوف" بسبب 
اسع عشر كبداية القرف العشرين، كخاصة المدف استمرارية الخطر اإلسباني الذم كاف يهدد المنطقة طيلة القرف الت

 . كتغسة كترغة كغيرىاالساحلية كالجبهة 

 الكبٔل٘:الغهً يف –2

(، تمثل كحدات اجتماعية كاقتصادية متميزة، 4ينتظم مجتمع غمارة في مجموعة من قبائل )أم اللف
باع. كتسمى في الغالب كل فخذة الفخذات، الفرؽ كاألر  مثل:كتنقسم كل قبيلة إلى فركع، تحمل أسماء مختلفة 

أك ربع أك فرقة خمسا، كتجمع على أخماس. كمما يدؿ على أف القبيلة كانت في السابق منقسمة، ىو تسميتها 
بقبائل غمارة كليست قبيلة. كتنقسم كل فرقة إلى مجموعة من العظاـ، ككل عظم ينقسم إلى أسر أبوية، تتوزع 

. كيختلف عدد الفرؽ من قبيلة إلى أخرل، ففي قبيلة بني زيات مثبل 5على المداشر التي يقع ضمنها كل عظم
قاع  ىي:تتكوف القبيلة من أرباع تضم مجموعة من الفرؽ، كانت تسكن إما القرية أك الدشار، كىذه األرباع 

على سبيل المثاؿ، تبعد عن كادم  أسراسفقاع  .6... بني ىليل كغيرىا–بني بخت–بني بادس–بني غفار–أسراس

                                         
 .169-168 ص. مصدر سابق، ص ٤تمد العريب الفاسي، - 1
 .86 .صـ. س،  ،... حوازىاجتماعية كالفكرية بشفشاكف كأكاال الحياة السياسية عبد القادر العافية، - 2
 .71 .، صا١ترجع نفسو - 3
يالف بُت ٣تموعة صوؿ العربية، كىو نوع من التيزب كالتكتل كالتل الرببرية ككذلك القبائل ذات األاللف ىو تقسيم قبلي قدمي ٧تده عند القبائ - 4

 ع ا١تشًتؾ.جل السلطة كرد االعتبار كالدفا من القبائل، من أ
 .45 .، ص...، مرجع سابقجوانب من تاريخ جبالةالتمسماين،  - 5

6
 - Jose Parramo, "A Puntes Sobre la Cabila de Gomara de Beni Ziat", Revista Hispano-Africana, 

Ceuta,1925, p. 10.  
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، كغالبا ما كانت ىذه العائبلت تسكن كاكرم كاطهرو بخمسة كيلومترات، تتكوف من مجموعة من الفرؽ كايبلف ل
 في "الدشار" أك في قرية صغيرة.

كالدشور أك "المدشر" ىي ليست كالدكار أك الدشرة عند العرب كالقصر في الصحراء، إذ تتكوف من  :الدشار
، باإلضافة إلى مسجد للصبلة 1عضهاػ تؤلف قرل من طابع خاصمجموعة من األكواخ مجتمعة كمتصلة بب

كتحفيظ القرآف، كغالبا ما تقع قرب الوادم، كمنبع النهر، كدكر من بناء األحجار كالطين، يحتوم على بعض 
. كما تجدر اإلشارة إلى أف الوزاف أشار إلى نوع آخر من السكن في 2الغرؼ كانت تسمى بالسطح أك العمرة

كفي ىذا الجبل ستة قصور كسبعة " ذكر:ما كاف يعرؼ "بالقصور"، فعند كصفو ألحد جباؿ غمارة غمارة كىو 
 .4، كىي تختلف عن "الدشرة" حيث يوجد سور كاف يحيط بها3..." يسكنها أناس كراـ محترموف

كر: الوزاف للسكن في الريف ذ  كعموما، فقد كانت القرية الغمارية نموذجا سكنيا منذ القديم، فعند كصف
ذلك التكتل السكني المهم في قصور كقرل ذات بيوت صغيرة مكونة من طابق  ... إف سكاف الريف شجعاف"

 يلي:. كمن العناصر األساسية المرتبطة بالسكن الغمارم نذكر ما 5..." أرضي، سقوفها من قش كلحا الشجر

ر متوسط االرتفاع، كجداره المياؿ: بناء صغير يضاؼ إلى البيت األصلي على أحد طرفيو، يتكوف من سو  -
 الماشية. إليواء)سقفو( مائل يكاد يبلمس األرض، يستغل لخزف التبن كبعض األغراض أك 

النوالة: بناء ىامشي كمرفق من مرافق البيت، غير متقن البناء، دكف سطح، يستعمل كمخزف لكل ما ال  -
 يحتاج إليو من ماعوف كغيره.

كالطبخ بصفة عامة، كخصوصا إعداد الخبز الذم يتطلب الكثير  بيثنار: المكاف المخصص إليقاد النار -
 من الحطب، ككذلك الكانوف لباقي أعماؿ الطهي.

 الركا: الجناح المخصص للبهائم كالحيوانات. -
السدة: مخزف صغير فوؽ سطح البيت، يتخذ لحفظ الماعوف كاألدكات اليومية، كحتى خزف السمن  -

 كالعسل كغيرىما.
 مقابل للباب أك المدخل من حجرة الجلوس.كجلبيث: الموضع ال -
 البنيقة: مساحة ضيقة تكوف ما بين سطح البيت كسقفو، تستغل لخزف بعض الغبلؿ. -

                                         
1

 - Louis Massignon, Le Maroc dans la Premières Années du XVI Siècle…, op. cit., p. 117.  
2

 - Miguel (J), Le Gharb (Tribus de Jebala), Archives Marocains, Vol Sixième, Paris, 1948, p. 183.  
 .249 .مصدر سابق، ص الوزاف، - 3

4
 - Miguel (J), Le Gharb (Tribus de Jebala), Archives ..., op. cit., p. 181.  

 .252 .مصدر سابق، ص الوزاف، - 5
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الدكانة: من مكونات البيت الغمارم الذم ال غنى عنها، فضاء مرتفع كمفتوح على العالم الخارجي، من  -
 خبلؿ فتحات كبيرة أك أقواس، بو يقضي الناس معظم كقتهم.

مراح: ساحة كاسعة جدا فيها تقاـ االحتفاالت الدينية كاالجتماعات الكبرل، حيث تنصب الخياـ ا -
 كالحوانيت، كفيو تقاـ المسابقات كالمهرجانات، كال يخلو مدشر من امراح. 

العربية، نستعرض  إلىبنية كل المداشر الغمارية، مع ترجمة معنى بعض منها من األمازيغية  كللحديث عن
 :1لتاليالعمل ا

بين طٓات الكبٔل٘:–1
2
 ميظل( 2478) 

تقع قبيلة بني زيات شرؽ غمارة، تحد شماال بالبحر األبيض المتوسط، كتحيط بها قبائل بني بوزرة من 
، يتكلم سكانها 2كلم 200بػ  ن الغرب، تقدر مساحتهاالشرؽ، كبني سلماف من الجنوب، كبني زجل كبني سعيد م

وجد بهذه القبيلة قرية "ترغة" الحضرية التي كاف لها تاريخ مجيد في الجهاد البحرم، باللهجة العربية الدارجة، ت
. كتوجد بقبيلة بني زيات مراكز حضرية ساحلية 3كبالقبيلة ستة كخمسوف مسجدا كثمانية عشر ضريحا كأربع زكايا

السفن، كاشتهر أىلو منذ  ضاربة في أعماؽ التاريخ، كمركز تزكاف الذم كاف كمازاؿ حتى كقت متأخر مرفأ لصناعة
 كىي:عشر فرؽ  إلىالقديم بمهارتهم في التعامل مع البحر. كتنقسم القبيلة 

 منزؿ. 415ك 5نسمة 1631، عدد سكانو 4الربع )الفرقة(: بني ىليل -
 ، ازغار.7، زاكية سوؽ الحد6: اجبلؿ، اشقبللن، بوريد، كامل، مرغاد، امزارضن)الدكرة(الدكاكير 

 منزؿ. 194نسمة ك 700، عدد سكانو الربع: بني بركف -
                                         

، 280إىل  203 ص. ، مصدر سابق، صاٞتزء الثاين ،...المغرب المجهوؿد ىذا العمل على أكجست موليَتاس، عداًب االعتماد ُب إ - 1
 باإلضافة إىل:

Alta Comisaria de Espana en Marruecos, Nombres de Los Musulmanes Habitantes en la Zona de 

Protectorado de Espana en Marruecos, Territorios, kabilas, Fracciones y Poblados de la Misma, Tetuan, 1950 
 ( 263 .صـ. س،  ،ىي زيات أك زياد )أنظر موليَتاسصل كلمة زياث، تعٍت أهنا ٘تزغت بعد أف كانت ُب األاف الثاء )بثبلث نقط( ا١توجودة ب - 2
على منطقة غمارة من خبلؿ   ضواءألقبيلة. أنظر عبد الواحد اٞتيدم، ظم ا١تزارات باعلبلفاطمة ا٠تضراء الذم يعترب من أشهرىا ضري  من أ - 3

 .، ص1999، ْتث لنيل دبلـو الدراسات العليا، نسخة مرقونة بدار اٟتديث اٟتسنية بالرباط، عبلـ غمارة" للدكتور عمر الجيدمكتاب "أ
63. 

ف ا٢تليل يناديهم خبلؿ الليل، نُت للصبلة خبلؿ النهار، ُب حُت أخَت ينادم ا١تؤمىذا األرادفة ١تؤذف، مع فارؽ كوف ىليل ُب الدارجة ا١تغربية م - 4
 كىلل ىي ترديد صيغة ال إلو اال اهلل. 

 (.Caja n° 2, Gomara A/7, A/11)رشيف كارلوس بَتيدا ُب استخراج عدد سكاف كل ربع من القبيلة، ًب االعتماد على أ - 5
 مازيغية كتقابلها امنيارف )تفريغ( بتمازغث الريف. أ امزرضن )سيبلف( التسمية - 6
ف يًتؾ كل بائع ؽ امزرضن. كقد اقتضت عادة قدٯتة أىم سوؽ ُب غمارة برمتها كيوجد على الضفة اليسرل لواد تغيزاس، شر سوؽ األحد ىو أ - 7

يواء كل زكار سوؽ. من جهتو فإف اٟتارس مطالب بإالقبة الوحيدة بالٛتد الفيبليل، كىي يفما كاف نوعها ٟتراسة قبة سيدم أعشر بضاعتو ك
 .(264 .صـ. س،  ،ري  كىم كثَتكف. )أنظر موليَتاسالض
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 الدكاكير: ازغار بني بركف، القلعة، تاسيفتاف، جماعة القبور، زاكية كزاف.
 منزؿ. 233نسمة ك 969الربع: بني بداس، عدد سكانو  -

 الدكاكير: بني عيدكف، تزكاف، تيفيزكاف، ايفبلال، اخشينين، ايسومار، اخريمن، تجنزة، الخوخ.
 .منزؿ 372كنسمة  1514سكانو  ، عدد1الربع: بني بخت -

 الزاكية، كلمت، اجافن، بويعلى، ازغار الفوقي، ازغار السفلي، تفريواف، ببل، اسوؿ. الدكاكير:
 .منزؿ 185كنسمة  757بني جبل، عدد سكانو  الربع: -

 ، اسعادت.3، اغيل سنوس2كيلدت  الدكاكير:
 .منزؿ 200كنسمة  830بني غفار، عدد سكانو  الربع: -

 تازكوت، ادكشن، اللوا، البور، اكناف، اعزاكف، ابطونن، املوؿ. الدكاكير:
 .منزال 60كنسمة  237الربع: برماف، عدد سكانو  -

 زاكية. برماف،الدكاكير: 
 .منزؿ 222كنسمة  981بني كلوف، عدد سكانو  الربع: -

 الدكاكير: امنتاؾ، اكشينن، ابزرىونن، تغبلؿ، تامضث، اعريفت، اكرملوؾ.
 .منزؿ 430كنسمة  1851، عدد سكانو 4اسأسر قاع  الربع: -

 ايبلف، اكرير، اطهراف، اسمار معدف، كرا الجامع، امرصوثا، اشركيثن، اطنبراف، احسانن. الدكاكير:
 .منزؿ 167كنسمة  687عدد سكانو  الحريق( )تعني الربع: تارغة -

 زاكية. تارغة، الدكاكير:

بين بْطصٗ الكبٔل٘:–2
5
 .ميظل( 1067) 

                                         
. كىذا ىو معٌت كلمة ٓتت على األقل لدل اٞتزائريُت كا١تغاربة، كيدعي أىايل م احملظوظأ ،(Veinard) ػترجم ٓتيت بموليَتاس، كأنا أ يقوؿ - 1

 (.265. صـ. س،  ،س االسم. )أنظر موليَتاسجد بنف هنم ينيدركف منا١تنطقة أ
 .ك الكلتة بالعربية الدارجةغلدت تعٍت الربكة أ - 2
 (Factitive)ىي الصيغة ا١تتعدية ( Snous)مازيغية، ٔتعٌت ا١تكاف الذم سنقضي فيو الليل، سنوس )ىضبة النزؿ( التسمية أ اغيل سنوس - 3

 (.264. صـ. س،  ،يل. )أنظر موليَتاستعٍت قضى اللمازيغية " كىي كلمة أ ens" النس 
كاف لصوص   :كتفسر الركاية احمللية كجود ىذه الكلمة الغريبة كما يلي(. حط)الكلمة مشتقة من قاع )كل( كسرس )كىي كلمة أمازيغية( كتعٍت  - 4

قاع سرس  :العابرين، كانوا يصرخوف فيهم ىذه القبيلة يتكلموف األمازيغية كبدأكا بالكاد يتهجوف العربية، كعندما كانوا يقطعوف الطريق على
 (. 263ص. ـ. س، موليَتاس،  )أنظر أم ضع ارضا كل ما لديك.( الكل حط)

ت ىذه القبيلة من أصل صنهاجي حسب موليَتاس، حيث يربط الغماريوف اسم أىاليها الشجعاف بأدائهم اٞتزية لغمارة، غَت أف ىذه القبيلة تغَت  - 5
إذ يقوؿ موليَتاس: فبٍت بوزرا ينتصركف دكما على جَتاهنم كيرفضوف التخلي عن لغتهم األمازيغية احمللية كيفتخركف  ،19كضعيتها خبلؿ القرف 

. كلئلشارة فهذه القبيلة مازالت تستعمل 266، ص. اٞتزء الثاين ...،المغرب المجهوؿموليَتاس، أنظر  بكوهنم صنهاجيُت كسط الغماريُت.
 رية )الشلية البوزراتية(.إىل يومنا ىذا اللهجة الربب
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لف "بوزرا" كىي قبيلة تقع إلى الشماؿ من غمارة على الساحل المتوسطي الذم يحدىا تكتب أيضا باأل
شماال، كتحيط بها قبائل بني كرير كبني زيات من الشرؽ كالغرب، كبني سلماف كبني منصور من الجنوب. تقدر 

فرقة بني منسلماف  كلم مربع، كيتكلموف باللهجة المعركفة بالشلحة البوزراتية، باستثناء ساكنة 148مساحتها 
الذين يتكلموف باللهجة العربية الدارجة، كيوجد المركز الرئيسي للقبيلة في بوحمد. كالقبيلة معركفة برباطها 

 كىي:كجهادىا كبوليها الصالح سيدم أحمد الفيبللي. كتنقسم القبيلة إلى أربع فرؽ 

 منزؿ. 213نسمة ك 1234، عدد سكانو 1الربع: تاندماف -
 ركاف، بوسكن، بوحمد، تاندماف.الدكاكير: اف

 منزؿ. 245نسمة ك 932الربع: بني منسلماف، عدد سكانو  -
، دار ميموف، انواال، اشنديارف، الونتا، ازغار، اكرسيف، اشراحن، توغزة.  الدكاكير: اسناتن، بوكـر

 منزؿ. 231نسمة ك 710الربع: الوسطيين، عدد سكانو  -
 ، اكدحيث، احبلكت، جناف النيش.4رابن، اع3، ادكز، تاغدكاال2الدكاكير: انارام

 منزؿ. 378نسمة ك 1296الربع: بني موسى، عدد سكانو  -
، تارعارت، 7ازكين، تزمورت، اسيقاف تميالت، عرافت،، 6امطيقاف المحمود،، 5الدكاكير: فالز، احبلكت

 اكدحيث، اشوكة، اكركت. النيش،، عرقوب، جناف 8القلعة، تازا

 ميظل(. 1827الكبٔل٘: بين علناٌ )–3

تقع قبيلة بني سلماف كسط غمارة، كتحيط بها قبائل بني بوزرة كبني زيات من الشماؿ كبني منصور من 
. كبالقبيلة ثبلثة 2مكل 208من الجنوب، كبني زجل من الغرب. تقدر مساحتها  كاألخماسالشرؽ، كبني خالد 

                                         
 مازيغية تعٍت باللغة العربية ا١تغفلة.تاندماف تسمية أ - 1
ٛتد الفيبليل هبا كالذم كبسبب تواجد الويل الصاحل سيدم أ هنا منورة بسبب العدد الكبَت من طلبتهاتنورة، كقد ٝتيت كذلك ألانارام تعٍت ا١ت - 2

 يرقد جثمانو بضري  يؤمو الزكار طواؿ السنة.
م كانوا متعودين هنلقرية حسب موليَتاس أىايل ىذه ازؿ خبلؿ الفًتة ا١تدركسة، كيركم أمن 100مازيغية( هبا اغداكال تعٍت جلد العجل )تسمية أت - 3

، كلكي العجل كلو كمل يًتكوا سول القركف كالعظاـ اكلو وتو كذب  العجوؿ على شرفو. كُب أحد األياـ أٛتد الفيبليل قبل معلى زيارة سيدم أ
، ـ. س، موليَتاس )أنظر نو مل يذب .نوض " ام اهنض فنهض العجل حيا ككأيثبت ٢تم الويل كرامتو كقداستو، خاطب بقايا العجل قائبل " 

 (.267 .ص
، ...ب المجهوؿالمغر )أنظر موليَتاس،  منزؿ. 500مازيغية، كحسب موليَتاس ىي قرية ْترية كبَتة هبا بن تعٍت العرب كىي تسمية عربية كأاعرا - 4

 (.266 .ص
 منزؿ.  500حبلكت هبا  - 5
 ـ.19منزؿ خبلؿ هناية القرف  100 مازيغية( هباامطيقاف تعٍت األقوياء )تسمية عربية كأ - 6
 خبلؿ الفًتة ا١تدركسة. ،منزال 50مازيغية هبا ، كىي تسمية أاسيقاف تعٍت اٞتداكؿ - 7
 .ـ19منزؿ خبلؿ هناية القرف  100ا مازيغية تٍت ا١تمر، هبتازا تسمية أ - 8
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سوف كتابا قرآنيا. كتنقسم القبيلة إلى كخمسوف مسجدا، كخمسة عشر ضريحا، كثماف كعشركف زاكية كثمانية كخم
 كىي:خمس فرؽ 

 منزؿ. 222نسمة ك 842، عدد سكانو 1الربع: اسيفاف -
 الدكاكير: تزاخت، تاريا الفوقية، تاريا السفلية، اجورياف، اسيفاف، تاكرارت، اكنة، تازمورت.

 منزؿ. 446نسمة ك 1999الربع: الوسطيين، عدد سكانو  -
ت، الواديين، تجيالت، تالمات، ازليمة، اعبيدف، متاع، درمانث، جندكزت، الدكاكير: اخاالدف، عصفور 

 امدارنن، زاكية نورت.
 منزؿ. 151نسمة ك 630الربع: بني بوحلو، عدد سكانو  -

 .2الدكاكير: بني بوحلو، تورطيواف، بني فتوح، اشوتة، امزاكرك
 منزؿ. 469نسمة ك 1826الربع: بني حلو، عدد سكانو  -

، اغولفاين، بني باركف، اعمرانين، اراج، 3، تبلتيفراط، تغدكاف، انرجل، تسرام، بودقيقالدكاكير: الجاف
 ، زاكية عشاب.4امطيل

 منزؿ. 539نسمة ك 2044الربع: بني فنزر، عدد سكانو  -
، تبلكدماـ، بوىدكف، لباف، اخورشاش، أسراس، 5الدكاكير: اشريتن، تكيت، تيورارف، تزركت، زيتونة

 ، اخربشن.6اكت، احناشن، اسقيفن، الزاكية الفوقية، تبلعيطة، اخريفناسمراف، امولة، تفر 

الكبٔل٘: بين طدل–4
7
 ميظل(. 1849) 

تقع قبيلة بني زجل في الجهة الغربية من منطقة غمارة، كتحيط بها قبائل بني زيات كبني سلماف من 
كلم مربع، كيتكلم سكانها  385كبني حساف كبني سعيد من الجنوب كالغرب، تقدر مساحتها  كاألخماسالشرؽ، 

ضريحا أشهرىا ضريح سيدم أحمد الجبلؿ بالقرب من قرية  13مسجدا، ك 63باللهجة العربية الدارجة، كبالقبيلة 

                                         
 منزؿ. 100مازيغية، هبا اسيفاف تعٍت زىرة األفراح كىي تسمية أ - 1
 منزؿ. 100مازيغية، هبا تعٍت األكىل كىي تسمية أامزاكرك  - 2
دقيق الفوقي على الضفة بو ك  ىل بودقيق السفلى كىي على الضفة اليسرل لواد بٍت زياثزؿ خبلؿ الفًتة ا١تدركسة كتنقسم إمن 100بودقيق هبا  - 3

 اليمٌت لواد بٍت زياث.
 منزؿ. 100مازيغية هبا امطيل تعٍت ا١تدفوف كىي تسمية أ - 4
 خبلؿ الفًتة ا١تدركسة. ،منزال 50الزيتونة هبا  - 5
 . منزؿ 100مازيغية كعربية، هبا اخريفن تعٍت التُت كىي تسمية أ - 6
عض التقاييد اليت اىتمت خرل كُب بـ، لكن كردت ُب مصادر أ16القرف  ك ا١تصادر اٞتغرافية قبلأ ذه القبيلة ذكرا ُب كتب الرحالةال ٧تد ٢ت - 7

" أف اسم قبيلة بٍت زجل يعود إىل  الفوائدىل ما ذكره الصغَت ا٢تبطي ُب " با١تنطقة، نشَت على سبيل ا١تثاؿ إشخاص ب بعض األنسأتناقب كأ
 (. 47 .، مرجع سابق، ص...شفشاكف كباديتها)أنظراٟتبوسي،  ة كىو سيدم ٤تمد زجلسبلميشخص قدـ من ا١تشرؽ إباف الفتوحات اإل
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بومنار، كضريح سيدم احنين بين قريتي منين كاعقوبن، كضريح سيدم مالك بقرية تورات، كأربع زكايا، كستة 
بني زجل من أكائل القبائل المغربية التي تعربت كانمحت منها األمازيغية بالمرة،  . كتعتبر قبيلة1كأربعوف كتابا قرآنيا

كانتشر فيها التعليم انتشارا كاسعا، لدرجة أنو كانت ىناؾ مداشر في ىذه القبيلة ال يوجد فيها أمي كاحد، كما  
 كىي:. كتنقسم القبيلة إلى سبع فرؽ 2كانت بها مدارس للحساب

 .منزؿ 440كنسمة  2058عدد سكانو ، 3الربع: بني بوشداد -
 الدكاكير: تلمبوط، اكومي، كسبلؼ، اجرماف، تاكرات.

 .منزؿ 264كنسمة  1201، عدد سكانو 4القلعة الربع: -
الدكاكير: القلعة، ازرىاف، امدنوف، امنصورف، بقرار، اعبدالرحمانن، اكوراج، امصماد، امخشانن، 

 اسرفيين.
 .منزال 95كسمة ن 450الوسطيين، عدد سكانو  الربع: -

 الدكاكير: امزار، ازيبلف، تارية، ازرافن، افسكي.
 .منزؿ 298كنسمة  1328الربع: بني منصور، عدد سكانو  -

 الدكاكير: تاسيفت، مختار، امغوص، اكلواف، اعيطا، امادازف، اغورالنعم.
 .منزؿ 202كنسمة  956الربع: بني اشكورة، عدد سكانو  -

 البام. تزاكسعيد، ابليق، امعبل،بني  اكاف، تمسسنوت، ازغار، كبل،ا  اموراسن، تاكرارت،الدكاكير: 
 .منزؿ 260كنسمة  1228الربع: بني سملولة، عدد سكانو  -

 الدكاكير: تنييس، تيفركين، تجنيارت، تمرابط، ترينس.
 .منزؿ 290كنسمة  1299بني موسى، عدد سكانو  الربع: -

 ، بني امحمد، بوبنار، امطراس.5الدكاكير: ادلداؿ

بين خالز الكبٔل٘:–5
6
 .ميظل( 3445) 

                                         
 .67.صـ. س، ، ...ضواء على منطقة غمارةأعبد الواحد اٞتيدم،  - 1
 .69 .صـ. س،  أضواء...،، اٞتيدم - 2
 العنيف.مازيغية تعٍت اشداد كلمة أ - 3
دكاكير، كغالبا ما  10صب  ست 20هنا ُب النصف الثاين من القرف ، غَت أٜتسة دكاكير 19ككانت تشمل خبلؿ القرف  ،منزؿ 500القلعة هبا  - 4

 بعيد عنهم.الغَت يتبضع أىاليها من سوؽ الشاكف 
 .منزؿ 500مازيغية، هبا تعٍت ا١تًتدد كىي تسمية عربية كأ ادلداؿ - 5
ٝتاء " على بربرية أصل ىذه القبيلة من خبلؿ أة المحاسنمرآ"كد صاحب لة بٍت خالد ىي من فركع بٍت ياؿ أحد بطوف غمارة، كقد أقبي - 6

 مداشرىا.
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تقع قبيلة بني خالد في الجنوب من غمارة، تحيط بها قبائل بني سميح كبني رزين كبني سلماف كبني 
كلم مربع، كىي بذلك أكبر  515من غيرىا. تقدر مساحتها  كاألخماسمنصور من قبائل غمارة، كبني أحمد 

للهجة العربية الدارجة. كيوجد بالقبيلة سوؽ "اثنين باب برد" كسوؽ القبائل الغمارية مساحة، كسكانها يتكلموف ا
"سبت تاموركت"، كتتوفر قبيلة بني خالد على خمسة كثبلثين مسجدا، كتسعة أضرحة، كأربع زكايا، كخمسة 

ما . كتتميز قبيلة بني خالد بوعورة مسالكها، كما تكوف شديدة البركدة في فصل الشتاء، م1كثمانين كتابا قرآنيا
جعلها حصينة بطبيعتها كمنيعة بجبالها، كمن أشهر جبالها جبل "تيزيراف" كيدعى جبل "الكواكب"، ألف قممو 

، كيرتفع عن سطح البحر بأكثر من  ـ، ككانت جباؿ ىذه القبيلة ملجأ للثوار، كمأكل السباع 2000تناطح النجـو
 كىي:. كتنقسم القبيلة إلى سبع فرؽ 2كالنمور

 .أسرة 2761كنسمة  19034عدد سكانو  باب برد، الربع: -
 .3الدكاكير: مركز باب برد

 .منزؿ 466كنسمة  2099بني اخيار، عدد سكانو  الربع: -
 ، بوصمعة6، بوخبلؼ، اصفارف5، جماعة السيد، الساحل، اكذؿ، امزرة، تلوتف4الدكاكير: تغونا

 . منزؿ 581كنسمة  2466الربع: بني انبات، عدد سكانو  -
، تقصبوت، ازجارف، ماحلي، اسلي، حداقة، جبل العسرم، تيذة، تلرحاف، ابوتاف، 7كتتفرا الدكاكير:

 ، اغراف، كزين.8زازك، دركتاف
 .منزؿ 604كنسمة  2420الربع: بني عبد العزيز، عدد سكانو  -

الدكاكير: علوم، اميادم، سيدم بوسياؼ، اغبالو، احسونن، تغزكت، تفركاف، افرنوف، اكناف، املوؾ، 
 .9غزاين، جرموف، بوظريف، تاسلنتاملوحة، ت

 .منزؿ 533كنسمة  2336الربع: بني عاصم، عدد سكانو  -

                                         
 .1522اٞتزء ا٠تامس، ص. ـ. س، ، معلمة المغرب - 1
 .88ص. ـ. س، ، ...أضواء على منطقة غمارة اٞتيدم، - 2
الرابطة بُت اٟتسيمة كشفشاكف، كانت  أطلق على ىذا ا١تركز اسم باب برد لشدة الربكدة اليت تسود ىناؾ ُب فصل الشتاء، لدرجة أف الطريق - 3

تظل مقطوعة جل فصل الشتاء بسبب الثلوج اليت تسقط ىناؾ، ككانت قرية باب برد من األماكن اليت مل يستطع اٞتيش اإلسباين االستيبلء 
 عليها إال بعد أف قضى على الثورة الريفية.

 ٍت خالد.منزؿ كتقع ُب أقصى جنوب شرؽ ب 100تغونا تعٍت الغناء هبا  - 4
 منزؿ. 500تيلوطاؼ كلمة أمازيغية تعٍت ا١تثلجة، هبا  - 5
 منزؿ.  100اسفارف كلمة أمازيغية تعٍت الصفر، هبا  - 6
 .270ص. ـ. س، منزؿ حسب موليَتاس،  100تافراكت تعٍت اٞتناح الصغَت أك الورقة الصغَتة، كىي تسمية أمازيغية، هبا  - 7
 منزؿ، كتوجد هبا زاكية سيدم ٤تمد ٛتوف. 100داركتاف تعٍت السميك، هبا  - 8
 شجار الدردار.منزؿ كتكثر هبا أ 100ازيغية، هبا متاسلنت تعٍت الدردار كىي تسمية أ 9
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الدكاكير: بني شيا، تاكرارت، اصلحاف، ازمور، افرطاف، تاليواف، تبلموسى، تافركى، انيمطاف، اجهيوف، 
 ، بني يبثة، قندية، بركح، اكمساف، مدينة، الية، بني ارياف.1برخة، تيزالفن

 .منزؿ 589كنسمة  2309مراف، عدد سكانو الربع: بني ع -
 الدكاكير: اكالسن، شداد، اشوكن، موطي، امراحل، ابوكامل، اطباش، امكاف، تندرت، اجمعونن.

 .منزؿ 672كنسمة  4068، عدد سكانو 2بني ازركالك الربع: -
 الدكاكير: ازلجاـ، تشكا، العناصر، مشت، تملزيت، بغيت، تلملولت، شاب، مزداد.

 ميظل(. 875بين صطًٓ ) الكبٔل٘:–6

تقع قبيلة بني رزين في الشرؽ من غمارة، تحيط بها قبائل متيوة ككتامة من الشماؿ كالشرؽ، كبني خالد 
كلم مربع، كسكانها يتكلموف باللهجة العربية الدارجة.  153كبني سميح من الجنوب كالغرب. تقدر مساحتها 

، أما سوؽ القبيلة 3ة كزاكية كأربعة كعشركف كتابا قرآنيابقبيلة بني رزين سبعة كعشركف مسجدا كعشرة أضرح
 كىي:األسبوعي فيوجد بأحد بني موراؽ. كتنقسم القبيلة إلى خمس فرؽ 

 منزؿ. 215نسمة ك 1015الربع: بني مراؽ، عدد سكانو  -
 ، امساتن، احجامن.5، لودا، اىركازف، اعديثنأسراس، عنقود، 4الدكاكير: ازغار

 منزؿ. 134نسمة ك 576كانو الربع: اكفاس، عدد س -
 الدكاكير: اموزجن، امزاكرك، تتوياف، تونات.

 منزؿ. 100نسمة ك 435الربع: تمرخيت، عدد سكانو  -
 الدكاكير: تزكاؿ، اخيج، تغيلت، اغبالو، بوينفع، ابحاثن.

 منزؿ. 215نسمة ك 923الربع: بني قاسم، عدد سكانو  -
 .، تفركة7، احمداشن، بوخالد6الدكاكير: تفركواف

 منزؿ. 211نسمة ك 952 الربع: الوسطى، عدد سكانو -

                                         
 .صـ. س،  موليَتاس، . )أنظركٮتتص طلبة ىذه القرية بقراءة الطالع منزؿ، 100مازيغية، هبا لفاف تعٍت األكراؽ ا١تنتشرة كىي تسمية أتيز  - 1

270) 
 مازيغية.زراكلو تعٍت أبناء اٟتوؿ كىي تسمية عربية أ - 2
 .1527 .معلمة ا١تغرب، اٞتزء ا٠تامس، ص - 3
 مازيغية تعٍت السهل الكبَت.ازغار كلمة أ - 4
 اكرنغا كاٟتدكد الريفية.  ممنزؿ تقع بُت كاد 100مازيغية تعٍت اٟتاسبوف، تضم اعديثن كلمة أ - 5
 منزؿ. 100تعٍت ا١تفرككات كتضم  مازيغيةتيفوكيواف كلمة أ - 6
 . منزؿ 50بوخالد قرية كانت تضم  - 7
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 اساكي، افركوض، تمزياف، استوؽ. الفوقية،تالمست  السفلية،، تالمست 1الدكاكير: افيا

الكبٔل٘: بين نضٓض–7
2
 ميظل(  631) 

تقع قبيلة بني كرير في الشماؿ الشرقي من غمارة، كتحد شماال بالبحر األبيض المتوسط، كتحيط بها قبائل 
كلم مربع، كيتكلموف  93ني بوزرة كبني منصور من الغرب، كبني سميح من الشرؽ كالجنوب. تقدر مساحتها ب

باللهجة العربية الدارجة. كيوجد بالقبيلة ثبلثة كعشركف مسجدا، كستة أضرحة كزاكية كاحدة، كتسعة عشر كتابا 
 قرآنيا. كتنقسم القبيلة إلى أربع فرؽ كىي: 

 منزؿ. 139نسمة ك 615د سكانو الربع: بني حمدكف، عد -
 ، امراحل، انسفوؿ، اشراطن، اناليين، اجركين.3الدكاكير: تزالت

 .منزؿ 219نسمة ك 896الربع: بني الحاج، عدد سكانو  -
 ، ارجيل، ازغار موسى، امذراف، امزجيك، بني بحرايت، داركف.5، خنوبة4الدكاكير: تغسة

 نزؿ.م 173نسمة ك 789الربع: بني سجود، عدد سكانو  -
 .6الدكاكير: احناشن، تواالف، ازغار، احضار، بولد، تازة، عبد الحميد، تبلمحمد، خبللة

 منزؿ. 100نسمة ك 425الربع: بني كرامة، عدد سكانو  -
 ، تمايلت.7الدكاكير: تيغسواف

الكبٔل٘: بين مسٔح–8
8
 ميظل(. 694) 

                                         
 منزؿ. 100مازيغية تعٍت الرفض، هبا افيا كلمة ا - 1
كايا، ك٢تذا غلب سكاهنا يتكلموف اللهجة العربية الدارجة، لكثرة ا١تساجد كالز قرير كتعٍت ا١تنتعش اك ا١تتسلي، أمازيغية مشتقة من كرير كلمة أ  - 2

 ( 232 .صـ. س،  موليَتاس، )أنظر ىايل متعلموف.موليَتاس يشَت إىل أنو ال يوجد ُب قبيلة بٍت كرير أم أمي، فجميع األ سنجد
 . ك النير، كقبل ٣تيء االستعمار كاف يتم تشغيل منجم الكيل لتلبية اٟتاجيات التجميليةتازاليت كلمة أمازيغية تعٍت معدف الكيل أ - 3
منزؿ ٔتصب هنر ٭تمل نفس االسم، كعلى شاطئ البير غربا توجد  500ا٢تيكل العظمي، كىي ميناء ْترم يضم  غية تعٍتتاغسا كلمة أمازي - 4

 زاكية سيدم عطار.
 ،يبيا كلد ٓتنوبة )أنظر موليَتاسف سيدم الغمارم الذم توجد عدة زكايا ٥تصوصة لو بتونس كللشرفاء كما قاؿ موليَتاس، كيقاؿ أخبوبة معقل ا - 5

 (. 267 .صس، ـ. 
 منزؿ غَت بعيدة عن الضفة اليسرل لواد امطَت. 500خبللة تعٍت حايك صوُب منسوج ٔتشط حديدم، تضم  - 6
 تيغسواف تعٍت ا٢تياكل العظمية. - 7
م ٗتلت عنها كتبنت أ، هنا " ٝتيت " ُب العادات الغماريةىذه القبيلة نعتت هبذا االسم، أل فالركايات ا١تتداكلة با١تنطقة، فإ ذا ما صدقناإ - 8

ألف ، بٍت ٝتي  ٝتيو ُب قاعدة غمارة كتبعو قاعدة الريف مثاؿ الساخرة عن بٍت ٝتي  منها:يد الريف، كيذكر موليَتاس بعض األعادات كتقال
 كالباركد كا٠تفيفسول ا١تكيلة كالرديف  من ببلد الريف يقولو الناس يا لطيف، أما بٍت ٝتي  غَت ا١تكيلة كالرديف، غمارة كلها طالب كشريف

 .الرأس(كالدؽ الزليف )
 .(268 .صـ. س،  موليَتاس، )أنظر ال القليل.الريف من سخط ريب كما سلم منهم إ قل



154 
 

بني رزين من الشرؽ، كبني خالد من تقع قبيلة بني سميح في الشرؽ من غمارة، كتحيط بها قبائل متيوة ك 
كلم مربع، كيتكلم سكانها باللهجة  131الجنوب، كبني كرير كبني منصور من الشماؿ كالغرب. تقدر مساحتها 

العربية الدارجة، كما تتوفر القبيلة على اثنين كثبلثين مسجدا كثبلثة أضرحة، أشهرىا ضريح سيدم أحمد البوىالي 
 . كتنقسم القبيلة إلى أربع فرؽ كىي:1كية كسبعة كعشرين كتابا قرآنياالبقالي بمدشر أفغاؿ، كزا

 .منزؿ 104كنسمة  484الربع: بني صدرات، عدد سكانو  -
 الدكاكير: بني صدرات، توناثن، اكناف، اقراف. -
 .منزؿ 285كنسمة  1279الربع: بني يزرؼ، عدد سكانو  -
، تبلحسن السفلية، تبلحسن الفوقية، بني يزرؼ، ، اغيل3الفوقية، زدمة السفلية، تزمورت 2الدكاكير: زدمة -

 تلكماف. اسيفاف،، 4اذار، تازركث
 .منزؿ 139كنسمة  662الربع: بني بوضكفاف، عدد سكانو  -
 الدكاكير: توسط، زيكزاف، بويحمد، افغاؿ، اقركشن، تيفراتن، تبلنطالب، تبلكجهم، منعت، امكاثلو. -
 منزؿ. 166نسمة ك 675الربع: بني بوزكرم، عدد سكانو  -
 ، تزاط، تبلكرتة، بمازيغ.أنصارالدكاكير: املوؾ، عيدكف، بني  -

بين ميصْص الكبٔل٘:–9
5
 ميظل( 1062) 

من قبائل غمارة الوسطى، تبعد عن ساحل البحر األبيض المتوسط بنحو خمسة عشر كيلومترا، تحيط بها 
خالد من الجنوب كبني سلماف من  قبائل بني بوزرة من الشماؿ كقبيلتا بني كرير كبني سميح من الشرؽ كبني

يذكرىا الوزاف في كصف  كما-تقريبا–الغرب، كأكثر أراضيها جباؿ صخرية تمتد على مسافة ثمانية أمياؿ
كيلومتر مربع، يتكلموف اللهجة البوزراتية األمازيغية. كبالقبيلة خمسة كعشركف  148. تقدر مساحة القبيلة 6إفريقيا

  كىي:عشركف زاكية، أشهرىا الزاكية التجكانية. كتنقسم القبيلة إلى ست فرؽ مسجدا، كثمانية عشرة ضريحا ك 

 منزؿ. 172نسمة ك 739الربع: انسواف، عدد سكانو  -
 الدكاكير: بني بشار، المزاب، انسواف، تورارت اجناتن. -

                                         
 .81 .صـ. س، ، ...ضواء على منطقة غمارةأاٞتيدم،  - 1
 منزؿ. 100كرنغا، هبا ، تقع بالقرب من كاد أمازيغية تعٍت اٟتزمةزدمث كلمة أ - 2
 .منزال 50مازيغية تعٍت شجرة الزيتوف، هبا ية أتزمورت تسم - 3
 .(269 .صـ. س،  موليَتاس، )أنظر قبيلة متفرقة ىنا كىناؾ. 30ىل منزؿ، كيشَت موليَتاس إ 100ة هبا قصى جنوب القبيلتقع تازركث بأ - 4
يفية، كحسبما نقلو إلينا موليَتاس أف اٞتهة الشرقية لبٍت قبيلة تقع كسط غمارة من اٞتهة الشرقية، حيث ٯتتد الركن الشرقي للقبيلة حىت اٟتدكد الر  - 5

 منصور مازالت تتكلم اللغة األمازيغية " الشلية البوزراتية ".
 .257ص. ـ. س، ، اٞتزء األكؿ، كصف افريقياالوزاف،  - 6
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 منزؿ. 181نسمة ك 743الربع: بني عركس، عدد سكانو  -
ف، تورارت المرابطين اغيل عازب، بني غفارة، اسوكة، ، تنجزة، اياعد2، ايث ركىاش1الدكاكير: تجكاف -

 تزمورت.
 منزؿ 160نسمة ك 616، عدد سكانو 3الربع: افرنعماف -
 الدكاكير: الخميس امعوشة، تافراكت، ازغار، اكناين، بوخالد، ادارف، تبلمنة. -
 منزؿ. 205نسمة ك 848الربع: بني بزكز، عدد سكانو  -
 سفت، تغزكت نوار، الكركت، بني نصار.، اغل ت4الدكاكير: تزم كناطت، ترست -
 منزؿ. 165نسمة ك 641الربع: كتليغة، عدد سكانو  -
 ، انيمط، ابطيوف.5الدكاكير: تورات، اشربين، المدينة -
 منزؿ. 179نسمة ك 734الربع: بني اكتة، عدد سكانو  -
 ، السعديين.6الدكاكير: تامسينت، اطالحتن، دار ماكو، بني اككتا -

الكبٔل٘: متْٔٗ–10
7
 ميظل(. 1330) 

كلم متر كعلى الساحل  40تمتد قبيلة متيوة من البحر األبيض المتوسط شماال نحو الجنوب على مسافة 
، 8كلم متر 20المتوسط من الشرؽ إلى الغرب بحوالي  . ككانت قديما تمتد جنوبا جبالة حدكد إقليم تاكنات اليـو

حدا فاصبل بين قبيلة متيوة البحر كقبيلة بني سميح كبني  كغربا يقـو كادم اكرينكا ،9حيث توجد قبيلة متيوة لوطا
رزين، كشرقا تحد بقبيلة بني جميل كمسطاسة الريفيتين، كجنوبا بقبيلة بني سدات ككتامة، أما شماال فتحد بالبحر 

 . كرغم أف قبيلة متيوة ىي قبيلة10كلم مربع 309األبيض المتوسط، كبهذه الحدكد قدرت مساحة القبيلة بحوالي 
                                         

بٍت كرير، كهبا غابات شاسعة تصنع من  منزؿ، على الضفة اليمٌت لواد امطَت عند حدكد 500توجكاف تسمية أمازيغية تعٍت الغابة، كتضم  - 1
 أشجارىا العوارض ا١تسماة باألمازيغية اجكو. كتوجد هبا زاكية سيدم عبد ا١تومن اليت ٖتظى بزيارات دائمة.

 .(266ص. ـ. س، موليَتاس،  )أنظر منزؿ. 100ايث ركىاش تسمية يهودية، تضم  - 2
 ىي التسمية ا١تمنوحة بتامزيغت لزىرة يصنع منها اٟترب.افراف اعماف تسمية أمازيغية تعٍت فرز اعماف، ك  - 3
 منزؿ. 500ترزات تسمية أمازيغية تعٍت االنكسار، هبا  - 4
 منزؿ، كىي قرب سوؽ الثبلثاء. 100ا١تدينة قرية هبا  - 5
 منزؿ. 100بٍت اكتا تسمية عربية أمازيغية تعٍت أبناء القرد، كهبا  - 6
كلم من الغرب اىل الشرؽ، كىي من أصل غمارم   40كلم من الشماؿ إىل اٞتنوب ك  ١20تساحة، امتدادىا يقارب قبيلة متيوة كبَتة كشاسعة ا - 7

هجة تنقسم إىل ثبلث مناطق: السهل، ا١تنطقة ا١تتوسطة، اٞتباؿ، كتسمى تباعا مثيوا الوطا، مثيوة الوسط، كمثيوة اٞتبل، كاٝتها مشتق من الل
 الرببرية.

، مطبوعات كزارة األكقاؼ كالشؤكف 2، مليق معلمة المدف كالقبائل :الموسوعة المغربية لؤلعبلـ البشرية كالحضاريةاهلل، عبد العزيز بنعبد  - 8
 .260 .، ص1977 اإلسبلمية،

9
 - Alfred le Chatelier, Notes sur les Villes et Tribus du Maroc en 1890, Impr, Burdin (Angers) ,1902, p.105. 

  .6977، ص. اٞتزء الثاين، معلمة المغربالًتكي، "مادة متيوة"،  بوعبيد - 10
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. كحتى بعد مجيء االستعمار 1ـ19ريفية، إال أنها ظلت تابعة التحاد قبائل غمارة حتى النصف الثاني من القرف 
اإلسباني بقيت قبيلة متيوة ضمن قبائل غمارة في إطار التقسيم الذم كضعو االحتبلؿ. كتنقسم قبيلة متيوة إلى 

 كىي:سبع فرؽ 

 منزؿ. 114نسمة ك 522الربع: بني امكاييل، عدد سكانو  -
 الدكاكير: اجرمالك، حداؽ، ايوؿ، اخنيخن، شينور، امنزا، اجرسيف.

 منزؿ. 216نسمة ك 997 الربع: كككدة، عدد سكانو -
الدكاكير: البنياف، زاكية، بومدكر، اخريفن، كككدة، تمرسالت، تسوداؿ، ترمصت، اجواكف، اكفالن، تكمة، 

 المزعدة.
 منزؿ. 129نسمة ك 565الربع: توطاؿ، عدد سكانو  -

 الدكاكير: اعكوكن، اخشاعن، احاليتن، تملوث، اغباؿ، ابراقن.
 منزؿ. 130نسمة ك 591الربع: تبلمزالة، عدد سكانو  -

 الدكاكير: بحرمة، ايت يوبار، الساحل، ايت براىيم، ازكاؾ، ايناتن، الكاس.
 منزؿ. 270نسمة ك 1144الربع: يجوف، عدد سكانو  -

القوار، تورارف، تبلعبو، كلمسا، تلقماف، العرعارة، تبلنتزارت، الدكاكير: طجيت، تلمقرف، تكموت، 
 يجوف، تنوت، تغزكت، توريرت، طسمرطست، تيرانن، العزيب، بسبلـ.

 منزؿ. 335نسمة ك 1507الربع: بني احمايد، عدد سكانو  -
 الدكاكير: تمايلت، اجرسيف، الجاف، امنكوراف، ترجدالت، ارزم.

 منزؿ. 136نسمة ك 571الربع: ازمورف، عدد سكانو  -
 الدكاكير: امزكرك، ازموراف، احدكشن، اغراـ، امزكغاف، القلعة، تتولة، تجليث.

كمما يبلحظ على القبائل الغمارية أنها كانت تتوفر على مجموعة من القرل، فبني خالد لوحدىا بها حوالي 
 عنو في تلك المدف الساحلية.، كىذا يفسر ذلك التكاثر السكاني في المجتمع القبلي 2ما بين قرية كمدشر 80

كما يعتبر السكن من تجليات تواجد اإلنساف في المجاؿ، كىو مرآة للتنظيم العاـ للمجتمع كلتاريخ تعامل 
، كىو ما يشكل مؤشرا استراتيجيا للداللة على 1مسكن 15258اإلنساف مع الطبيعة، حيث رصدنا حوالي 

 سمح بمقاربة حياة األسر المكونة للمجموعة. الوضعية االجتماعية للساكنة، فمقاربة السكن ت

                                         
 تبُت ٣تموعة من الوثائق أف قبيلة متيوة ظلت خاضعة لقائد قبيلة غمارة طيلة الفًتة ا١تدركسة ٔتا فيها فًتة اٟتماية. - 1

2
 - Alta Comisaria de Espana en Marruecos, Nombres de Los Musulmanes Habitantes en la Zona de 

Protectorado de Espana en Marruecos, Territorios, kabilas, Fracciones y Poblados de la Misma, Tetuan, 

1950, pp. 85 - 86.  



157 
 

كعموما نبلحظ طغياف السكن الهش في مجموع قرل قبائل ببلد غمارة، خبلؿ الفترة المدركسة، كىو ما 
عنف –)البركدةيعكس صعوبة الظركؼ التي كانت تعيشها قبائل غمارة، خاصة كأف مناخ المنطقة يتميز بالقساكة 

ا اعتبرنا السكن كمؤشر عن مدل استمرار الركابط المشتركة بين السكاف، فإذ الرياح ...(.–التساقطات
ـ متجمعا كمتراصا، نجده خبلؿ 19فالمبلحظ ظهور تحوالت في السكن، فبينما كاف السكن خبلؿ القرف 

التشتت كاالنفصاؿ، إذ أصبح يجمع بين تجمعات متفاكتة األىمية كبيوت  إلىـ يميل 20النصف األكؿ من القرف 
زلة تتخلل تلك التجمعات، مع االلتفاؼ حوؿ العيوف كالمنابع، كعلى طوؿ السفوح الشمسية. أما الحافات منع

التي شكلت موضعا ممتازا للسكن، بتوفيرىا إلمكانات فبلحية متعددة، فقد تراجع دكرىا، فالنمو الديمغرافي 
تت السكن على مجاالت زراعية أك السريع فوؽ مجاؿ يتقلص باستمرار، يولد ضغطا بشريا كتفككا للقرل بتش

: مولييراسيقوؿ  ـ،20ـ كسكن النصف األكؿ من القرف 19فالصورة إذف، تختلف بين سكن القرف  .2رعوية
لننتهز فرصة مركرنا بهذه القبيلة الجبيلة من أجل إعطاء فكرة عن السكن بغمارة، فعلى العمـو تكوف المنازؿ "

قط، مع بعض االستثناءات النادرة، كيغطى السقفاف المائبلف بالقرميد كأحيانا كاطئة كمتينة البنياف، بطابق أرضي ف
بالفلين، كما يتعين أف تكوف األعمدة التي يرتكز عليها السقف متينة، حتى تصمد أماـ قوة الرياح كثقل الثلوج. 

الطين. كبالساحل كتبنى الجدراف السميكة كغير المتساكية بخليط من المبلط المكوف من الجير كركث البقر ك 
 .3يتوفر كل منزؿ على سطح، أما بالجباؿ العالية، فإف السقف يكوف منحدرا كي ينزلق الثلج من فوقو بسهولة"

كالمبلحظ أف المواد المستعملة في السكن تختلف حسب القرل، فالقرل القريبة من الغابة تستعمل الخشب 
كثر فيها شجر السندياف مثبل، يتم التخلي عن بشكل مكثف، خاصة جذكع األشجار، كفي المناطق التي ي

؛ إال أف تقنين استغبلؿ الغابة في النصف الثاني من 4الحصائر كالنـو داخل أسّرة من الفلين أسطوانية الشكل
ـ، نتج عنو تراجع لدكر الخشب في السكن، بينما تستعمل قرل أخرل "السياع"، كىو خليط من الطين 20القرف 

(، بينما قرية امنصورف لها خصوصية، تتمثل في االستعماؿ المكثف للصخور في السكن، كالتبن )انظر الصور
كعموما فالمواد المستعملة ترتبط بنوعية الموارد الطبيعية التي توفرىا بيئة كل قرية غمارية، كما يتم تكييف السكن 

لمقاكمة البركدة تكوف النوافذ مع الظركؼ الطبيعية، فلمقاكمة الحرارة تبحث المنازؿ عن المواضع الظليلة، ك 
صغيرة، كلمواجهة الرياح كالثلوج، يتخذ سقف المنازؿ شكبل مخركطيا، مع استعماؿ الصفيح )القصدير( كتثبيت 

ـ، كيمكننا استعراض بعض الصور التي توثق 20السكن بواسطة أسبلؾ حديدية خبلؿ النصف الثاني من القرف 

                                                                                                                                       
 (.Caja 5, Gomara A/27–A/ 31)اعتمدنا ُب ٚتع عدد ا١تنازؿ على االرشيف ا٠تاص لكارلوس بَتيدا  - 1

2
 - Maurer (G), "Les Milieux Naturels et Leur Aménagement dans les Montagnes Humides du Domaine 

Rifain et Tellien d’Afrique du Nord Mediterrannee", article in Méditerranée, Troisiéme Série, Tome 35, 

N 1-2, 1979, p. 189. 
 . 221موليَتاس، مصدر سابق، ص.  - 3
 . 222موليَتاس، مصدر سابق، ص.  - 4
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ا مع  سكن المناطق المجاكرة )جبالة كالريف(، كدائما خبلؿ الفترة لطبيعة السكن في ببلد غمارة كمقارنته
 المدركسة )انظر الصور(.

 طبيعة السكن في مزارع ببلد غمارة

 
Camps (G) et Vignet-Zunz (J), "Ghomara", Encyclopédie Berbére, vol, 20, 1998, p. 5 

 
 ينة(فناء سكن ببلد غمارة )ترؾ العلية تعتمد على ركائز مت

 
Camps (G) et Vignet-Zunz (J), "Ghomara", Encyclopédie Berbére, vol, 20, 1998, p. 6 
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 السكن بغمارة 

 
Valentin Beneitez Cantero, Sociologia Marroqui, Imprenta Olimpia Ceuta, Tetuan, 1958, p. 46. 

 

 الريفالسكن ب

 
Valentin Beneitez Cantero, Sociologia Marroqui, Imprenta Olimpia Ceuta, Tetuan, 1958, p. 46. 
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 السكن في ببلد جبالة

 
VIGNET-ZUNZ (J), "Djebala", Encyclopédie Berbére, Vol, 20, 1998, p. 6 

 بالخصائص فهو يتميزعن باقي المناطق في شماؿ المغرب،  ميزتكعموما نستنتج أف السكن في قبيلة غمارة      
  التالية:

إف معظم أسماء الدكاكير كالقرل الغمارية تحمل أسماء أمازيغية، مما يؤكد رسوخ األمازيغية في طبونيمية المنطقة، رغم  -
 تعريب ساكنة غمارة. 

 إف دكرا من األحجار كالطين تحتوم على بعض الغرؼ في طابقين )السفلي كالفوقي(. -
 طغياف السكن الهش.كبالتالي  الشجر كقش كالطين ت تتكوف من لحاإف سقوؼ سكن قبائل غمارة كان -
، 5، اللطيم4، الطلع3، ادقة2، الغيرة1كانت كل قبيلة غمارية تستغل خصائصها الطبيعية في بناء مساكنها )التسطيحة -

 (.6الفرخة
خير ارتباط السكن في ببلد غمارة بعنصر الماء، الذم يعتبر أىم عامل في اختيار موضع السكن، مما جعل ىذا األ -

 ينزلق نحو السافلة لبلقتراب أكثر من الماء.
 الميل إلى التشتت كاالنفصاؿ، كبالتالي تفكك القرل. )السكن مؤشرا الستمرار الركابط المشتركة بين الساكنة(. -

                                         
 شبكة من القصب ا١تشدكد إىل باٟتباؿ، ٘تد فوؽ اٞتايزات ليوضع عليها الراب كالطُت ا١تسمى ٤تليا بالغَتة. - 1
عجُت الطُت ا١تخلوط بالتنب، يوضع فوؽ تسطيية القصب ليكتمل بناء سقف البيت، كالواقع أف الغَتة متعددة االستعماالت، فمنها يصنع  - 2

 دراف بعملية تسمى ٤تليا بالتمليسة، كيستعملها البناء عند رصده الطوب كاٟتجارة.طوب البناء، كهبا تغطى اٞت
 تراب رقيق رمادم اللوف، يغربل كٮتلط مع ا١تاء ٍب تطلى بو اٞتدراف. - 3
السقف الذم ىو عيداف أعواد الشجر الطويلة ا١تتوسطة الغلظ، تشبو إىل حد كبَت اٞتائز، غَت أهنا ارؽ منو بكثَت، تستعمل لكي يثبت عليها  - 4

 كسيقاف القم  اٞتافة.
 عملية تغطية حيطاف البيت بالًتاب، أم بالغَتة. - 5
 ىو ا١تزالج الذم تقفل بو األبواب، حديديا كاف أك خشبيا. - 6
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 الفصل الجاىٕ: بئ٘ اجملتنع الػناصٖ ّعالقاتُ

ي إطار آخر كفي سياؽ محتول آخر كلكن ف "،المجتمعفي الفصل األكؿ من ىذا الباب تناكلنا مفهـو " 
"الساكنة" كنعزك تمييزنا بين ىذين المصطلحين إلى ما ذىب إليو أحد الباحثين حين قاؿ: "المجتمع  أك"السكاف" 

ليس ىو مجموعة أفراد في قبيلة، بقدر ما ىو رابطة أك كتل اجتماعية ذات عناصر مجزأة تندرج تحت الكل، 
من زاكية الركابط كالعبلقات االجتماعية –المجتمع-مجتمع، كيجب أف ينظر إليو الذم يمثل الكياف االجتماعي لل

 .1الموجودة بين أفراده، كالتي تحدد بطبيعة الحاؿ بنى ىذا المجتمع كطبيعتو كالسلوؾ االجتماعي ألفراده"

كذلك  الخ. إف المجتمع لم يحظ لدل المؤرخين بذلك االىتماـ الذم نالو الجانب السياسي، كاالقتصادم
ألف كتاباتهم كانت تاريخية محضة، كانحصرت الرؤية لديهم في مجرد تقصي حوادث تاريخية مسلسلة، ىدفها 
األكؿ كاألخير ىو محاكلة التعرؼ على أصل المجتمع البشرم كاألنظمة االجتماعية السائدة آنذاؾ من كجهة نظر 

خلفية استعمارية، حيث يدرس األكربيوف تاريخ تاريخية. كحتى كإف كجدت ىذه الدراسات، فغالبا ما تكوف ذات 
المغرب، في جوانبو المختلفة، في الفترة التي بدأ فيها التنافس االستعمارم عليو. كألف ىؤالء الدارسين كانوا 

، 2االستعمارية، فإف كتاباتهم كانت موجهة لخدمة أغراض الغزك كإضفاء المشركعية عليو باإليديولوجيةمتشبعين 
الخبلفات التي كانت تحدث داخل المجتمع، كبعض النزاعات التي تظهر بين قبيلة كأخرل، ىي  كاعتبرت أف

يبة . ككانت الس3األساس الذم بنيت عليو األطركحات الكولونيالية بهدؼ تشويو الحقائق التاريخية للمجتمع
 .4ربيظهار خلفيات الصراع، كإعطاء تصور خاص للمجتمع المغكالفوضى من أبرز مقوالتها، إل

كيعد كتاب "المغرب المجهوؿ" نموذجا معبرا عن ىذه الكتابات االستعمارية، كقد خصص فيو صاحبو 
ـ، كاعتبرىا ببلد الفوضى كالتناحر كاالنقساـ 19حيزا مهما للقبائل الغمارية، كاصفا مكوناتها خبلؿ نهاية القرف 

نطقة ركز على النظرية االنقسامية، التي مفادىا أف كالتمرد على المخزف. فعند تطرقو لدراسة البنيات القبلية بالم
المجتمع االنقسامي يتكوف من مجموعات متشابكة بعضها ببعض، كترتبط فيما بينها بحبل النسل األبوم، حيث 

. كباإلضافة إلى العامل العرقي، جعل مولييراس اللغة عنصرا 5يدعي مجموع أجزاء القبيلة انتسابهم إلى جد مشترؾ

                                         
 . 29، ص 1989، الطبعة األكىل، بنغازم، علم دراسة المجتمع، دراسة تحليليةقنوص ٤تمد صبيي،  - 1
، 1993، 6، العدد مجلة كلية اآلداب بتطواف الدراسات الكولونيالية حوؿ ا١تنطقة الشمالية ا١تغربية ٪توذج أككيست موليَتاس"،علي بولرباح، " - 2

 .234ص 
منشورات ا١تركز الوطٍت لتنسيق كٗتطيط البيث العلمي  القبيلة كالسلطة: تطورات البنيات االجتماعية في شماؿ المغرب،ا١تختار ا٢تراس،  - 3

 .113–112، ص ص. 1988ٍت، الطبعة األكىل، الرباط، كالتق
، فصلية كثائقية دراسية مجلة دار النيابة، 1ـ"، اٞتزء 1995–1907عبد العزيز خلوؽ التمسماين، "تشخيص اجملتمع اٞتبلي بُت الوقائع كالتنظَت  - 4

 .29 .، ص1987طنجة ، ا١تطابع ا١تغربية الدكلية، 16–15تعٌت بتاريخ ا١تغرب، السنة الرابعة، العدد 
 .29، ـ. س، ص. ...عبد العزيز خلوؽ التمسماين، "تشخيص اجملتمع اٞتبلي" - 5
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"إف أىالي متيوة ىم من عرؽ أمازيغي، يتحدثوف  :يقوؿلعناصر التي تقـو عليها ىذه النظرية، حيث مهما من ا
، كيزيد قائبل في سياؽ حديثو عن 1كيعيشوف في استقبلؿ تاـ" ... جميعا األمازيغية كقليل منهم يعرؼ اللغة العربية

الريفيين، حيث التشابو يبدك جليا، لدرجة أف  قبيلة بني رزين: "ليس ىناؾ اختبلفات بين سكاف بني رزين كجيرانهم
. كيضيف 2الريفيين يعتبركف الغماريين ذكم أصوؿ بربرية. كمن الناحية األخبلقية لهم نفس نمط الحياة كالعادات"

في المستقبل القريب ستصبح قبائل جبالة المحاذية للريف، كالتي نصفها يتحدث اللغة العربية، كلها عربية " :نوأ
 . 3ألصولها البربرية، فالنسابوف يثبتوف بسهولة نسبهم إلى محارب مشهور من الحجاز أك العراؽ"متنكرة 

يعتبر مولييراس أف األصوؿ تشكل عامل صراع بين مكونات المجتمع، كبالتالي صعوبة السيطرة على 
كاختلطت فيما بينها االنقسامات داخل القبيلة. ككما أسلفنا، فقد تعددت العناصر الوافدة على قبائل غمارة، 

بشكل يصعب معو تمييز كل عنصر على حدة، كما يمكن اإلدالء بو ىو أف بعض األسر من جد مشترؾ، خاصة 
الشرفاء، كانوا منتشرين في جل ىذه القبائل. كفي رأم البعض، فإف ىذا االختبلط كاف يحمل في طياتو بذكر 

، كبالرغم من ذلك، استطاعت ىذه كأخرلك بين قبيلة الشقاؽ كالخبلؼ بين األفراد داخل القبيلة الواحدة أ
، كسنرل أشكاال مختلفة من ىذا 4العناصر أف تحقق التضامن كالوحدة، لمواجهة أم خطر خارجي يتهدد الببلد

 التضامن كالتعاضد.

رة يعتبر مولييراس أف االنقسامات امتدت إلى األسرة الواحدة، كبرز ما يسمى "بالعزكة"، كيقصد بها "العشي
الصغيرة المتشكلة داخل كل قرية من أسرتين أك ثبلث تتحد فيما بينها، كلكل عزكة لها مصبلتها الخاصة بها، 

. كىكذا يتضح عنصر النسب كعنصر أساسي في النظرية 5كيحدث أحيانا أف تتنازع عزكات القرية فيما بينها"
نزاعات، حيث أكرد أشكاال منها،  االنقسامية حسب مولييراس، كيصاحب ىذه االنقسامات مجموعة من ال

. كيبلحظ الكثير من الدارسين المغاربة 6كالفوضى كالتناحر كالسطو على ممتلكات الغير، في غياب إدارة القضاء
ثنوغرافيين كالسوسيولوجيين الذين درسوا المجتمع المغربي، أمثاؿ إلأف ىذه النظرية قد اعتمدىا مجموعة من ا

. كغياب إدارة القضاء في ىذه القبائل كعدـ صبلحيتها حسب 7افيد ىارت كغيرىممونطاني كارنيست كلينيز كد

                                         
 .73 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ ،...المغرب المجهوؿأكجيست موليَتاس،  - 1
 .243–242 ص. صـ. س، ، اٞتزء الثاين، ...المغرب المجهوؿاكجيست موليَتاس،  - 2
 .243–242 ص. صـ. س،  موليَتاس، - 3
 .29 .صـ. س، ، "...تشخيص اجملتمع اٞتبليالتمسماين، " - 4
 .73 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ، ...المغرب المجهوؿموليَتاس،  - 5
 .79 .، صاٞتزء األكؿمرجع سابق،  موليَتاس، - 6
 .185–184 ص. صـ. س، ، ...الريف قبل الحمايةعبد الرٛتاف الطييب،  - 7
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، جعلنا نتوقف عند كثيقة عدلية، تبين طبيعة النزاعات داخل األسرة الواحدة، كموقع القضاء منها. 1مولييراس
بن السيد من بني بوزرة لدل شيخهم الفقيو سي الحسين  2الحمد هلل، لدل شاىديو، كصح غفير: "كجاء فيها

التاـ القاطع جميع الدعاكم كالخصاـ بين المرأة خدكج بنت الهاشمي الناصر،  3محمد بن يوسف، كقع الصلح
كصهرىا السيد محمد الطيب بن السيد أحمد بن علي المدعو الزيات، فريق أكؿ كبين حماف بن شدم، ادعيا 

و بذلك كعزه المعز خمسة، فآؿ األمر بينهم ، شهد علي4عليو من نهب كسرقة المعز كأنكرىما كلم تقم لهما حجة
، فامتثلوا كانتابوا إليو، كعلى أف تعطى المدعى عليو ضماف 5إلى الحلف ثم من حضر، نابعهم للصلح المأمورية

ال تباعة فيما ك  ، كقبضناىم منو معاينة، كأبرأىم من أمر المعز، كلم يبق لهما قبلو مطلبلايرالمذكور لهما ستة 
، فاإلسقاط التاـ الذم ال تعقب 6يمين صلحا تاما قاطعا منيرا مبتوال، تساقطوا فيو التعلقات كلها ذكر، كال عاؽ

بعده كالقياـ، كعرفوا قدره، كشهد عليهم من أشهدكه بو كىم بأتمو كعرفهم، تقدـ ذلك بنحو عامين كستة أشهر، 
 . 7كرسم بحجة الحراـ عاـ اثنين كثبلثين كثبلثمائة كألف"

حضور إدارة القضاء بالقبيلة الغمارية –عكس ما ذىب إليو مولييراس–من خبلؿ ىذه الوثيقةيتبين لنا 
كتدخلها الحاـز للحسم في النزاعات بين األسر كاألفراد كالسعي لتحقيق الصلح، كسيتبين لنا ذلك بشكل جلي 

نين التعاقد الموركثة عن سيأتي. باإلضافة إلى ذلك فإف توثيق الملكية بأشكالها المختلفة، في إطار قوا فيما
من خبلؿ مجموعة من الوثائق العدلية، كعقود البيع كالكراء كالتفويت كغيرىا،   نما يتبيالشريعة اإلسبلمية، حسب 

كاف يقوم االلتحاـ بين عناصر المجتمع الغمارم، كىو أمر يدؿ على كجود نوع من التضامن االجتماعي بين 
كانت تحدث بين أفراد األسرة أك بين ساكنة القرية الواحدة، كحتى بين القبائل،   أفراد القبيلة. كأما النزاعات التي

غالبا ما تكوف حوؿ األرض، كال يمكن أف تكوف بالضركرة ألسباب عرقية. كعلى الرغم من أف ىذه القبائل كانت 
ي تقـو بتسيير خاضعة للسلطة المركزية، كما سيتبين، فإنها كانت تتوفر على مؤسسات محلية )الجماعة( الت

. كقد فسر مولييراس كجود ىذه المؤسسة باستقبللية المنطقة عن المخزف، كرأل أنو ينعدـ فيها 8شؤكنها الداخلية
. كلذلك فإف الشخص الذم يتم تعيينو لمنصب قائد 9تراتب الفئات، كيتساكل فيها األفراد في اتخاذ القرارات

                                         
 .75 .صـ. س،  موليَتاس، - 1
 .قبيلة بٍت بوزرة الغمارية نٚتاعة من الناس م - 2
 .ف االطراؼ تعرؼ قطيعة كمشاحنةأم أ - 3
 . حجة على ا١تدعى عليومل تكن للمدعيُت - 4
 .طراؼ ا١تتخاصمةرية، كتكوف ْتضرة الفقيو كبعض األعياف كاألمور القتكوف غالبا ُب ا١تساجد للفصل ُب أمور ىي ٤تكمة مصغرة دار األ - 5
  حجة ١تتابعة ا١تدعى عليو.بعد دفع ا١تستيقات مل يبق للمدعيُت - 6
 .ستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومن مشكوراـ، زكدنا هبا األ1914ق/ 1332كثيقة خاصة مؤرخة عاـ  - 7
 .98 .صـ. س، ، ...القبيلة كالسلطةا١تختار ا٢تراس،  - 8
 .77 .، صـ. س، اٞتزء األكؿ موليَتاس، - 9
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يميل إلى فرقتو كعشيرتو، فيكوف سببا في البنية االنقسامية للقبيلة. القبيلة يكوف من أسفل المراتب االجتماعية، ك 
كمن خبلؿ رسالة من كالي تطواف محمد بن عبد السبلـ السلوم إلى قاضي قبائل شرؽ غمارة، يتبين أف القائد 
المنتخب من طرؼ مجلس الجماعة، يتركز عملو على فرض األمن بالقبيلة كالحفاظ على التماسك االجتماعي 

 .1..." بجمع كلمتهم ... ليعينوا رجبل منهم ك... إلي كجهنا"

  التالية:كال يتم التخلص من ىذا النمط الرتيب، إال باألخذ بعين االعتبار النقط 

: التطورات التي مر منها المجتمع كسيمر بها، بما في ذلك الحركات السياسية الثورية التي أدت إلى إحداث أكال
 كاقتصادم، كساعدت على إعادة بناء التركيبة االجتماعية في ىذه المجتمعات.عمليات تغيير اجتماعي 

كالسوسيولوجية كاللسانيات، ثم  ةاألنثركبولوجي: االستفادة من العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، كبالخصوص ثانيا
 .حركات االنطبلؽ في النظر من داخل المجتمع، قصد استغبلؿ كل ما يقدمو من رموز كإشارات أك

فالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية لم تبق مكتوفة األيدم، بل سعت جاىدة إليجاد كل السبل التي تمكنها من 
تطبيق مناىج علمية حديثة بمفاىيم متطورة كمتعددة، قصد القياـ بدراسات متنوعة، توصلها إلى استنتاجات 

مهم يهتم باألداءات أك الميكانيزمات بدؿ كخبلصات، تكوف أرضية متينة لدراسات مستقبلية، كمن ثم، برز اتجاه 
ـ كالنصف األكؿ 19نتناكؿ المجتمع الغمارم خبلؿ القرف  أف االقتصار على العناصر المكونة. كليس من السهل

، كفترة االستعمارـ، ألف األمر يتعلق بمرحلتين بارزتين في تاريخ المغرب: فترة ما قبل االستعمار 20من القرف 
نكتفي بما أمدتنا بو أـ  ىل يمكننا االعتماد على دراسة بمناىجها الحديثة؟اجو إشكالية صعبة: كىو ما يجعلنا نو 
 ؟الوثائق كالمصادر

 املبشح األّل: البئ٘ االدتناعٔ٘ لكبٔل٘ غناصٗ.

 تصئف فٝات اجملتنع الػناصٖ:–1

كثقافية كاقتصادية؛  تتعدد المعايير لتصنيف فئات أم مجتمع، كذلك العتبارات تاريخية كسياسية كدينية
 فئةلكن المبلحظ أنها تتداخل أحيانا، فتفرز مجتمعا يعرؼ نوعا من الديناميكية الناجمة عن تحوؿ عناصر من 

. بالنسبة للمجتمع الغمارم، فقد ارتبطت 2إلى أخرل، كمع ذلك يغلب طابع التراتب سواء في البادية أك المدينة

                                         
 ىجرية. 1223رجب من عاـ  11ىل القاضي ٤تمد الطيب بن صاحل مؤرخة بيـو ف ٤تمد بن عبد السبلـ السلوم إ تطوارسالة من كايل - 1
نة يف ذلك ال ينفي كجود ٘تايز بُت الفئات االجتماعية، ك٘تركز السلطة كالثركة ُب يد فئة معفإذا كاف اجملتمع الغمارم ٣تتمع تكافل كتضامن، إ - 2

ـ. س،  ،...الريف قبل الحمايةالطييب،  أنظر ف ذلك يقلل من حدث االنقساـ كنظرية لتفسَت التنظيم القبيلي.ض أالبعداخل اجملتمع. كيرل 
 .189 .ص
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ريخية التي شهدتها المنطقة، انطبلقا من القرف التاسع عشر الميبلدم إلى ديناميكية فئاتو أساسا بالتطورات التا
 ـ.1956ـ كحصوؿ المغرب على االستقبلؿ سنة 1912حين خضوعها للحماية اإلسبانية سنة 

اتفقت جل المصادر على تصنيف كاحد لفئات المجتمع الغمارم، حيث جعلت من رؤساء القبائل 
( في قمة الهـر االجتماعي البدكم، 1ائد أك مجرد عضو جديد من الجماعةكمشايخها )المقدـ أك الشيخ أك ق

على اعتبار االمتيازات المخولة لهم، كالنفوذ الذم تمنحو لهم السلطة المركزية. كيمكن االعتماد على بعض 
، العقود العدلية، خاصة عقود الشراء كاإلرث، إلبراز ىذا التفاكت؛ كلذلك، فاألشياخ كانوا عموما من س ادة القـو

يملكوف أراضي شاسعة كماشية متنوعة، فكانت لهم إلى جانب سلطتهم المدعمة من طرؼ السلطة المركزية، 
سلطة مادية اكتسبوىا من استحواذىم على كسائل اإلنتاج، مما جعل مصادر ثركة تلك الفئة تختلف كما تختلف 

أبو قاسم بن خجو عمن تكوف لو أشجار الزيتوف نوعيتها، كفي ىذا السياؽ يقوؿ العلمي في نوازلو "سئل سيدم 
،  "كسئل الفقيو أبو الحسن 2أك التين، كيريد أف يعطيها بعد الطيب لمن يلقطها أك ينشرىا كيحفظها بالنصف"

. كىناؾ نماذج 3علي بلقاسم بن خجو رحمو اهلل عز كجل، عن رجل لو أمبلؾ كلو كلد يخدـ معو تلك األمبلؾ"
عتماد عليها كمعيار لتصنيف باقي فئات المجتمع الغمارم البدكم تتعلق "بالمهور" كأنواع أخرل متنوعة يمكن اال

  الهبطي:الخ، حيث يقوؿ محمد الصغير  استغبلؿ األراضي كالملكيات كالشركة كالمناصفة كالخماس

 4كالراعي كالعماؿ مثل التراس****  فبالنساء يجلبوف الخماس

كمنهم الرجل ": الحدادةانت تزاكؿ بقبائل غمارة، على سبيل المثاؿ: كنذكر من الحرؼ اليدكية التي ك 
الصالح الولي المتواضع في ذات اهلل الفقيو أبو العباس أحمد الحداد كاف يحترؼ صناعة الحديد، ككاف إماما 

تصنف  . إماـ كيمتهن الحدادة، ىذا يوضح لنا أف مكانة ىذا األخير5بمسجد الشرفاء من قبيلة فلواط الغمارية"
في المجتمع الغمارم ضمن الفئة المتوسطة، ألنو كاف يتقاضى أجرا مقابل إمامتو بالمسجد، فضبل عن مزاكلتو 

 لمهنة الحدادة، بالمقارنة مع الفئات األخرل التي سبق ذكرىا.

                                         
فريقيا الشرؽ، ، مطابع إ1934–1844القبيلة، اإلقطاع كالمخزف، مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث ٢تادم ا٢تركم، ا - 1

 .119 .، ص2004
  173. ص ـ،1983 ،الرباط ،سبلمية، اٞتزء الثاين، طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلالنوازؿ عيسى العلمي، علي بن - 2
سبلمية، كالشؤكف اإل ؼ، طبع كزارة األكقا3، ج النوازؿ الصغرل "المنح السامية في النوازؿ الفقهية"م الوزاين العمراين، بو عيسى ا١تهدأ - 3

 .301 .، ص1993الرباط، 
 .136 .صـ. س،  شفشاكف كباديتها ...،اٟتبوسي،  اءرج - 4
، دار ا١تغرب ، ٖتقيق ٤تمد حجيدكحة الناشر لمحاسن من كاف بالمغرب من مشايخ القرف العاشر٤تمد ابن عسكر اٟتسٍت الشفشاكين،  - 5

 .21 ، ص.1977، الرباط، للتاليف كالًتٚتة كالنشر
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"... سيدم الحاج أحمد بن صلح ككافة الطلبة كالمجاىدين  :ية نجد ما يليكفي أحد الخطابات المخزن
، إذ يميز ىذا الخطاب بين الحاج أحمد أحد 1..." بيل اهلل، كفقكم اهلل كسبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتوفي س

كجهاء كأعياف قبائل غمارة، كقد كاف للحاج أحمد شهرة كنفوذ كاسعاف شملتا قبيلة بني رزين كبني سميح كبني  
النخبة المثقفة بالمنطقة كطبلب العلم كالفقهاء، ، كبعد الوجهاء يأتي الطلبة، أم 2من بني خالد كجزءكرير كمتيوة 

ثم "المجاىدين" أم عامة الناس. كباإلضافة إلى ىذه العوامل االقتصادية التي تفسر التمايز االجتماعي بهذه 
، لكنو عامل استثنائي، 3القبائل، يمكن إضافة عنصر الشرؼ، باعتباره يساعد على كسب النفوذ داخل المجتمع

وة المعنوية النابعة من األصل الشريف الذم تنتمي إليو األسرة، ككانت األسر الشريفة تحظى فالشرؼ ىو الق
. كلذلك نجد بعض األسر بقبائل 4باحتراـ كتقدير داخل المجتمع الغمارم، كقد تستفيد من الهبات كالعطايا

راع خفي بين الفئات ، األمر الذم يؤكد كجود ص5غمارة تنتحل النسب الشريف لتستفيد من ىذه االمتيازات
االجتماعية داخل القبيلة، إال أف العمل المادم يبقى كحده القادر على تفسير التفاكتات االجتماعية داخل 

 المجتمع الغمارم.

  :األعيان  - 1 - 1

كىم فئة الخاصة بالقبيلة، كيشكلوف قمة الهـر االجتماعي، كيتميزكف عن باقي الفئات االجتماعية 
، كإليهم 6صائص كوضعيتهم االقتصادية الجيدة، كالشجاعة كالقدرة على الدفاع عن القبيلةبمجموعة من الخ

يرجع اتخاذ القرارات الحاسمة في المجالس المنعقدة بالقبيلة، كيقوموف بدكر سياسي كاجتماعي مهم، حيث 
تطبيق القوانين كأداء  ، كلذلك كانت قوتهم السياسية تتقول باستطاعتهمةالساكنيعتبركف رمزا للديمقراطية لدل 

، كباإلضافة إلى 8.كمن نشاط األعياف انتخابهم القاضي كالقايد بقبيلتهم، كالذم ال يكوف إال منهم7الحق للجماعة
الشركط التي تحددىا العديد من الرسائل على أف يكوف القائد " عاقبل، حازما، ضابطا يجمع كلمتهم كينفذ 

                                         
 25ىجرية ا١توافق  1276شعباف  3ٛتد بن صاحل مؤرخة يـو لرٛتاف بن ىشاـ إىل الوجيو اٟتاج أ٤تمد بن عبد ا رسالة من العباس بن ا١توىل - 1

 ـ.1860فرباير 
2

 -  Maldonado Eduardo Vazques, "Gomara en la Guerra Del 60…", op. cit., pp. 41–42.  
 .122–120 ص. صـ. س، ، ...القبيلة كالسلطة ا١تختار ا٢تراس، - 3
 .31، ـ. س، ص. ...تشخيص المجتمع الجبلي، التمسماين - 4
 .103، ـ. س، ص ...شذكر الذىب في خير نسبالتهامي ابن رٛتوف،  - 5
 .144–143ا٢تادم ا٢تركم، مرجع سابق، ص ص.  - 6
كىل، الدار مطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة األ ،1912–1860الريف قبل الحماية، قبائل ساحل الريف األكسط عبد الرٛتاف الطييب،  - 7

 .192 .، ص2008البيضاء، 
 .100، ص. 1970، يناير كفرباير 125، العدد مجلة دعوة الحقسعيد أعراب، "ظهائر سلطانية ٟتراسة الشواطئ ا١تغربية"،  - 8
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القائد يكوف من " أسرة غنية كذات ألقاب مشهورة أك من األعياف  ، يرل البعض أف1أحكاـ الشرع المطاع"
المحليين، كمن أجل انتخابو البد من توفره على شركط منها الشجاعة كالتجربة كالكفاءة الديبلوماسية كالنزاىة 

ؼ كالغنى كالشهرة كاألمانة كاإلخبلص كالتأىل في القدرات المعرفية كالعلمية كالتمكن من فهم كل األعرا
، كبعد اختيار القائد يتصل بعض 2كالعادات كالتقاليد التي تكوف اإلطار الوجودم للقبيلة على كل المستويات"

أفراد الجماعة أك القائد نفسو بالمخزف ليكمل ىذا التعيين كيستوفي كافة شركطو الشرعية كالسياسية، فيصدر 
 فها نحن كبرنا عليكم خديمنا أخاكم: "خطابو كما يلي السلطاف أك عاملو على المنطقة مباشرة ظهيرا غالبا ما يبدأ

ككليناه أمركم، كأسندنا إليو النظر في جميع مصالحكم، كسائر منافعكم كبسطنا يده عليكم، منكم إليو، كمنو  ...
. 3..." إليكم فنأمركم أف تكونوا عند أمره كنهيو، كتعملوا بقولو كتسمعوا لرأيو، كمن خالفو منكم، يخف على نفسو

كىذا إف دؿ على شيء، فإنما يدؿ على الحضور القوم للسلطة المركزية إلى جانب سلطة فئة األعياف بالقبيلة، 
يكوف محط انتقاد شديد من طرؼ باقي أفراد  األحياف،لكن ارتقاء أحد أعياف القبيلة إلى منصب القائد في بعض 

د يحق لو أف يتولى القيادة بالقبيلة. كنتيجة ىذه الفئة، نظرا إلحساسهم أنهم في مستول كاحد، كأف كل كاح
لذلك يختل التوازف بين ىذه الفئة، فيتم اختيار القائد من خارج القبيلة، كىو ما يمكن استنتاجو من رسالة 

كإف متيوة الريف من جملتها )أم  "... :محمد اشعاش قائد تطواف يقوؿ فيهاالسلطاف عبد الرحماف بن ىشاـ إلى 
حيث أرادكه كال –الزياتي–عاملها كعاملهم كاحد، كقد كلينا عليهم القائد أحمد ابن مرزكؽ من جملة غمارة(

، كيوصي السلطاف في ىذه الرسالة أيضا القائد محمد اشعاش 4..." يصلحوف معو كما لم يصلحوا مع غيره
 .5بالوقوؼ إلى جانب قائد متيوة الجديد حتى يتحقق االستقرار

دركس، كاف القائد الواحد يحكم قبيلتين أك ثبلث )مثبل بني سميح كبني كرير كفي فترات من التاريخ الم
الثالث  القرفكبني رزين، كاف لهم قائد كاحد، كقبيلتا بني زجل كبني زيات لهما قائد كاحد(، ففي حوالي منتصف 

غير شرعي،  على قرية بني سملولة من قبيلة بني زجل، كحدث أف حملت حمبل 6عشر الهجرم كانت امرأة دخيلة
فشاع أمرىا كبلغ الخبر إلى القائد أحمد بن مرزكؽ من قبيلة بني زيات، فأمر القائد المذكور الشيخ الفقيو اليزيد 
من قرية تورات فرقة بني شكورة قبيلة بني زجل أف يفصل في دعول المرأة الحامل بأف يبيع متاعها للجماعة التي 

                                         
 ـ1808ق/1223رجب11رسالة من كايل تطواف ٤تمد بن عبد السبلـ السبلكم إىل القاضي ٤تمد الطيب بن صاحل مؤرخة بتاريخ  - 1
 .120، مرجع سابق، ص. ...القبيلة، اإلقطاع كالمخزفا٢تادم ا٢تركم،  - 2
 .100–99 ص. سعيد اعراب، مرجع سابق، ص ـ،1756ىجرية/ 1170شواؿ  8بيـو ظهَت السلطاف ا١توىل عبد اهلل ابن اٝتاعيل مؤرخ  - 3
ـ، ٤تمد 1831/ىجرية 1247ش، ُب منتصف ذم اٟتجة اٟتراـ ىل قائد تطواف ٤تمد اشعاطاف ا١توىل عبد الرٛتاف بن ىشاـ إرسالة من السل - 4

 . 279 .، اجمللد الثامن، صتاريخ تطوافداككد، 
 نفس الرسالة. - 5
 سباين كالفرنسي.١تنطقة اٟتدكدية بُت االحتبلؿ اإلم اة ُب عرؼ القبيلة ىي اليت تنتسب إىل عرباكة أكانت تدعى العربية، كالعربي  - 6
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. 1ؼ بالفاعل ليزجره أيضا مثل ما زجرىا كيتخذ معو نفس اإلجراءتسكن بها، كأف يبالغ في زجرىا حتى تعتر 
كىكذا يتضح جليا مدل قوة فئة األعياف كنفوذىم السياسي داخل القبيلة؛ حيث إف مسالة األمن تبقى رىينة 

 .ف على خلق أم صراع داخل المجتمعبقراراتهم، ألنهم قادرك 

 :الؾضفاٛ- 2–1

ات ككتب المناقب، ال حظنا أف الفئة األكثر ثراء كغنى ىي فئة أثناء تصفحنا للوثائق كرسـو الملكي
الشرفاء، حيث تتمركز الزكايا كأضرحة األكلياء، ذلك أف موارد الوالية )الضريح( تساعد على التراكم )األراضي 

 الخ. ، على شكل ىبات كصدقات2كاألمواؿ(

تؤكد على أىمية ىذا العنصر في الهـر  لدينا مجموعة من ظهائر التوقير كاالحتراـ لشرفاء قبائل غمارة،
. كىذا الواقع الجديد أفرز فئة في قمة الهـر االجتماعي كىي فئة "النببلء الشرفاء"، الذين 3االجتماعي للمنطقة

 ةالمباشر بالدكلحظوا بتقدير كاحتراـ السلطة المركزية، خصوصا بقبائل غمارة، العصية تاريخيا على االرتباط 
في ىذا الصدد إلى شرفاء أكالد مصمود بقبيلة بني زجل الغمارية الذين حظوا بإعفاءات  ، كنشيرالمغربية

 كإقطاعات خبلؿ الدكلة السعدية كحتى الدكلة العلوية.

ككمثاؿ آخر على مكانة ىذه الفئة في المجتمع الغمارم، نذكر ما جاء في ظهير سلطاني خص بو زاكية 
، فزاكيتو موقرة، محترمة، معظمة، كمن 4ي الصالح سيدم أحمد الفيبلليكلقربهم من الول: "سيدم أحمد الفيبللي

، كنتوفر على نماذج كثيرة 6فبل يلمن إال نفسو" ، كاف آمنا على نفسو، كمن ...5الذ كاحتمى بها، كائنا من كاف
 صالح بقبيلةمن ظهائر التوقير كاالحتراـ تغطي مجموع قبائل غمارة، كمن بينها ظهير سلطاني للشرفاء أكالد بن 

كزدناىم شرفا  ... بحيث ال يتعرض لهم أحد من خلفائنا كأمرائنا بسوء "... :متيوة كبني رزين يعظمهم كيوقرىم

                                         
ت الوثيقة من ... أخذ ٛتد بن مرزكؽداخلو خدمي ا١تقاـ العايل باهلل أىجرية، ك٥تتومة ٓتاًب مستدير ب 1262مؤرخة بتاريخ رسالة من القائد  - 1

 .21 .صـ. س، ، ...ضواء على منطقة غمارةأعبد الواحد اٞتيدم، 
دراسات في  :في النهضة كالتراكم، "ليدمتساؤالت حوؿ مستويات النص التارٮتي التق :مصادر التاريخ االجتماعيعبد األحد السبيت، " - 2

 . 326 .، ص1986دار توبقاؿ، الدار البيضاء،  ،ستاذ محمد المنوني. مهداة لؤلتارخ المغرب كالنهضة العربية
 . 186–174 ص. سابق، ص ع، مرجالثاين ءاٞتز  ،...قبائل غمارة سأطل مصدر الظهائر، ٤تمد ابن عزكز حكيم، - 3
ف يًتؾ كل بائع امزراضن، كقد اقتضت عادة قدٯتة أ لفببليل تقع ُب قبيلة بٍت زياث على الضفة اليسرل لواد تغيزاس، شرؽٛتد ازاكية سيدم أ - 4

 .يواء كل زكار الضري  كىم كثَتكفكيفما كاف نوعها ٟتراس قبة سيدم أٛتد الفيبليل، كمن جهتو فإف اٟتارس مطالب بإعشر بضاعتو  
 .(264 .س، صاٞتزء الثاين،ـ،  ،...ؿالمغرب المجهو )أنظر موليَتاس، 

لة المغرب، دراسة تاريخية لمسأ مؤسسة الحـر في تاريخ، أنظر٤تمد العمراين، كلياءا١تعومات حوؿ ظاىرة االحتماء باألضرحة كاألللمزيد من  - 5
 .2014 ،فاس ،كىل، الطبعة األاالحتماء بالمؤسسات الدينية كاالجتماعية خبلؿ الفترتين الحديثة كالمعاصرة

فرباير –، يناير125، العدد مجلة دعوة الحق ة الربط كحراسة الشواطئ ا١تغربية"،ظهائر سلطانية برعاي"، أنظر تتمة الظهَت عند سعيد أعراب - 6
 .102ص  ،1970
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كعظمناىم تعظيم األشراؼ، زادىم اهلل شرفا كتعظيما، ألنهم من أخيار أحبابنا في  ... حرمة كاحتراماك  كتعظيما
  2..." سوء، فبل يلـو إال نفسو، كأمرنا يبقى بيدىم حجة لمن عارضهم. كمن تعرض لهم في قبيلتهم الغمارية ب1اهلل

كما خرج   3كأخرجناىم من زمرة العواـ" ت المخزنية فمثبل:كما كانت ىذه الفئة تعفى من جميع الضرائب كالحركا
بحيث ال ينالهم كليف من الكلف المخزنية كالوظائف  ... عنها أجدادىم كأسبلفهم من قديم الزماف

، بل نجد بعض ىذه الظهائر تهدد كل من يقترب بسوء إلى ىذه الفئة، إذ يقوؿ المولى الحسن األكؿ 4انية"السلط
جددنا بحوؿ اهلل كقوتو، كشماؿ يمنو كمنتو، لحملتو الشرفاء أكالد سيدم عبد الواحد الجانفي، : "في أحدىا

كحملناىم على كاىل  ... د ركح اهلل ركحوالقاطنين بقبيلة غمارة كغيرىا حكم ما بأيديهم من ظهير سيدنا الوال
المبرة كاإلكراه، كمزيد التوقير كاالحتراـ، فبل سبيل لمن يخرؽ عليهم عادة، أك يحدث لديهم نقصا أك زيادة، كمن 

 . 5"ىػ 1297جمادل األكلى عاـ  7حاـ حوؿ حماىم بسوء، فبل يلومن إال نفسو. صدر في 

شارىم الواسع بها، أفرز كضعية مضطربة داخل فئات المجتمع كيبدك أف تعدد الشرفاء بالمنطقة كانت
الغمارم، نتيجة ادعاء أغلب ساكنتها االنتماء إلى النسب الشريف، من أجل إعفائها من المساىمة في أعباء 
الدكلة، خصوصا في نهاية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، ىذه الفترة التي تميزت عموما باستغبلؿ 

، مما أدل إلى تضرر فئات أخرل 6سياسية أك احتمائية أك حتى لصوصية الشريف ألغراض شخصية أكالنسب 
أجبرت على تحمل الوظائف المخزنية. لكن خبلؿ فترة أزمة الحكم، كخصوصا بعد كفاة المولى الحسن األكؿ، 

من أجل الجاه كالنفوذ  الدينية كاإلدارية تتصارع األجهزةعلى المغرب، بدأت  الضغوط االستعماريةكاشتداد 
كالثركة، حيث صار نقيب الشرفاء يجني أمواال طائلة نتيجة أعماؿ التزكير في رسـو االنتماء للبيت النبوم 

 .7الشريف

إذا كانت ظهائر التوقير كاالحتراـ كاإلقطاعات ىي التي حددت كضع فئة الشرفاء في الهـر االجتماعي، 
بشكل غير مباشر، في بلورة ىذا الوضع، يتجلى في لجوء فئات أخرل  فإننا نعتقد أف ىناؾ عامبل آخر ساىم

)العامة( إلى بيع أمبلكها بثمن رمزم، كأحيانا منحها إلى فئة الشرفاء دكف مقابل، كأغلب الظن أف ذلك كاف 

                                         
 .ؿ اليبتأم من آ - 1
 كالد بن صاحل بقبيلة بٍت رزين كمتيوة.ظهَت سلطاين للشرفاء أ - 2
 م فئة العامة.أ - 3
 نفس الظهَت. - 4
( coteرقم ) ـ،1986–ـ 1789، ٤تفظة غمارة، بمديرية الوثائق الملكيةكؿ، كىي ٤تفوظة الطابع السلطاين ١توالم اٟتسن األكثيقة هبا  - 5

TH-100. 
الفترتين  مؤسسة الحـر في تاريخ المغرب، دراسة تاريخية لمسالة االحتماء بالمؤسسات الدينية كاالجتماعية خبلؿ٤تمد العمراين،  - 6

 . 30 .ص ،2014 ،فاس ،، الطبعة االكىلالحديثة كالمعاصرة
 . 140 .مرجع سابق، ص ...،شفشاكف كباديتهارجاء اٟتبوسي،  - 7
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يحدث لتجنب تعسفات القواد، الذين كانوا غالبا ما يجمعوف بين الشرؼ كالسلطة، خصوصا في جباية الضرائب 
بهذه المنطقة الغمارية. فإذا ثبت الشرؼ، يصبح الشريف ضمن الفئة التي تتمتع بالتقدير كاالحتراـ، فالواجب، 

، إال أف الشرفاء غير متساكين من حيث التقدير 1احترامهم كتبجيلهم لوجو سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم
نسب الشريف، فاألتقى منهم أفضل من كاالحتراـ كالتفاضل، بسبب االختبلؼ في التقول كالنسب داخل ال

 . 3كجبالة. كداخل النسب، فذرية القطب موالم عبد السبلـ، أكثر احتراما من غيرىا في غمارة 2غيره، أيا كاف

كمن الجوانب التي تبين مكانة ىذه الفئة داخل المجتمع الغمارم، العقوبة التي يمكن أف يتعرض لها كل 
مفتي يمكن أف تصل إلى قطع العنق، بمعنى اإلعداـ. فعن أبى القاسم الغريني، من لعن شريفا. فالعقوبة حسب ال

خبلؿ سؤاؿ عن رجلين " أحدىما شريف بعقد في يده، تشاجر مع غير شريف، فقاؿ للشريف لعن اهلل الشرؼ 
الذم تنتسب إليو كشهد عليو بذلك، فأجاب" يصفد في الحديد كيضيف عليو، فإف ثبت قولو بما يجب بو 

بوت، ضربت عنقو إف لم يكن فيهم مدفع، كإف لم يثبت ذلك عليو، ضرب بالسوط ضربا كجيعا على قدر ما الث
. أما في قبيلة بني زجل الغمارية، فقد سب رجل جماعة من آؿ البيت الكريم، 4يفهم من سفهو كقلة دينو كجرأتو"

القلعي جماعة من الشرفاء بأف قاؿ  فقاؿ فيو أحد المفتين " الحمد هلل، حيث سب السيد علي أشيخاف الزجلي
، كفي نازلة أخرل 5يا أكالد اليهود فإنو يلزمو التعزير الشديد ضربا كسجنا زجرا ألمثالو حتى يتوب إلى اهلل" لهم:

السلطة العلوية الشريفة في  كيبلحظ أف. 6" كجوب تأديب رجل على قولو إلماـ أنت شفار"بػ  أفتى علماء المنطقة
  التالية:شرفاء منطقتنا، كانت لها أبعاد سياسية نجملها في النقط قراراتها تجاه 

 احتواء تنامي الخطر المتمثل في ارتفاع نسبة الشرفاء. -
 إقرار سياسة جبائية صارمة. -
 .اكانتقاؤىاختيار العناصر التي ستتولى منصب "النقابة"  -

 

 

                                         
 . 141 مرجع سابق، ص. ،...ـ1912–ـ1894المقدس في المجتمع الجبلي ، ٤تمد الكتاين - 1
 . 142 .، صا١ترجع نفسو - 2
إلسبلمية ا١تغربية كقاؼ كالشؤكف ا، طبعة كزارة األ2، اٞتزء األكؿجديد عن فتاكل المتأخرين من علماء المغربالمعيار الا١تهدم الوزاين،  - 3

 . 169 .ص ـ،1417/1996
 . 160 .ص مصدر سابق، المعيار الجديد ...،ا١تهدم الوزاين،  - 4
 . 661 .صـ. س،  ، فتاكل تتحدل اإلىماؿ ...،ا١تواىيب - 5
 . 662ص  ،نفس ا١تصدر - 6
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  :العلناٛ- 3–1

لى مكانتهم االجتماعية إلى حدكد النصف األكؿ من إذا كاف شرفاء المنطقة قد استطاعوا أف يحافظوا ع
القرف العشرين، سواء عن طريق الظهائر كالرسـو أـ عن طريق تلك الثركات التي تراكمت لديهم من جراء عمليات 
البيع كالشراء كالهبات، فإف المعيارين اإليديولوجي كالمادم لم يكونا كافيين لحصر ذلك التراتب االجتماعي 

منطقتنا، ألنها شهدت ديناميكية كحركية ناجمتين عن تحوؿ عناصر من فئة إلى فئة أخرل. كلعل أبرز  الذم عرفتو
عناصر ىذه الفئة ىم العلماء )الفقهاء( الذين تميزكا من بين كل الفئات بوضع خاص، لما لهم من دكر خطير 

لتعريف بالعلماء كاألكلياء كالوقوؼ كنفوذ قوم لدل العامة. كقد أشار إلى ذلك الكتاني بقولو: "كاعلم أف في ا
على حقائقهم فوائد كبيرة كمهمات كثيرة، منها معرفة مناقبهم كأحوالهم، فيتأدب بأدبهم كيقتبس من محاسن 
آثارىم، كمنها معرفة مراتبهم كأعصارىم، فينزلوف منزلتهم ال يخفض العالي عن درجتو كال يرجع غيره فوؽ منزلتو، 

، كما تطلعنا أحد الظهائر 1بعض كفوؽ كل ذم علم عليم، كمنها أنهم ىداتنا كأئمتنا" ألنهم مراتب بعضها فوؽ
 2السلطانية، توقر دارسي العلم: "... رعيا لما ىم عليو من )..( كالدين كالمواظبة على قراءة العلم الشريف"

نسبو الشريف في  لقد تكاملت سلطة الفقهاء إلى جانب الشرفاء، فالشريف يستعمل البركة الموركثة بحكم
، كالفقيو يوظف قواعد الشرع في الفتول كتقنين الصلح. 3فض النزاع كحمل الطرفين المتنازعين على التصالح

كيظل السلطاف في النهاية ىو الحكم األعلى، باستعماؿ العنف العسكرم في حالة إجهاض المحاكلة السلمية 
 .4التي تمت على يد الشرفاء كالفقهاء

اف لفئة العلماء في ببلد غمارة كزف سياسي كاجتماعي كبير، كيكفي العودة إلى كتب كعموما، فقد ك
المناقب كالنوازؿ للوقوؼ على المبلمح العامة لطبيعة العبلقة بين العلماء كالسلطة السياسية، فعبر التاريخ لم 

العرضونية كاألغصاكية كأسرة  يكن علماء غمارة )ابن ميموف، أبو عبد اهلل الهبطي، الشيخ الولي التليدم، األسرة
فنالوا بذلك تقدير العامة كالخاصة  الئم،عن الحق لومة  في الدفاع...( يخشوف  بن صالح كالنالي كالعاصمي

 كاحترامهم. 

                                         
طبعة حجرية،  اٞتزء األكؿ، ،سلوة األنفاس كمحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء كالصلحاء بفاسجعفر الكتاين، ٤تمد بن  - 1

  7.ص، 1318/1900
 ـ.1891/ق٤1307تـر  2سن إىل الشرفاء أكالد بن صاحل بتاريخ ظهَت ا١توىل اٟت - 2
، ترٚتة عن اال٧تليزية ٤تمد حبيدة، منشورات ا١تركز (1822–1792ع كالدكلة كالدين )المغرب قبل االستعمار، المجتم٤تمد ا١تنصور،  - 3

 .37 .، ص2006، ، الدار البيضاء1، الطبعة الثقاُب العريب
 418.، صاٞتزء الثاين، مرجع سابق، ...الشرؼ كالمجتمع كالسلطة السياسية٤تمد عمراين،  - 4
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سؤاال آخر، كىو ىل تغير المسار العاـ أك الوزف االجتماعي لفئة العلماء خبلؿ الفترة  كىنا نطرح
 المدركسة؟

أف علماء المنطقة كاصلوا سيرىم المعتاد، اجتماعيا كدينيا كثقافيا كسياسيا لتأطير لقد أجمعت المصادر 
المجتمع، مواكبة للتطورات العامة التي شهدتها ببلد غمارة خبلؿ الفترة المدركسة، التي تميزت بظركؼ أفقدت 

 المغرب استقبللو كشهدت بداية االستغبلؿ االستعمارم للمنطقة.

حديد مكانة فئة علماء غمارة، كاف ىو موقفها من العبلقات العامة كالقضايا إف المعيار األساس لت
المطركحة على الساحة السياسية، خصوصا من الضغوط األكربية كاالحتبلؿ اإلسباني، باعتبارىا القناة األساسية 

لس استشارم في خطاب السلطة المركزية، مع العامة كالخاصة، كما يؤكد على دكر ىذه الفئة ىو إنشاؤىا لمج
 .1كفقهاء القبائلـ، ككاف يتكوف من علماء 1912كمة بعد احتبلؿ المنطقة سنة للمقا

هد الحماية، كقد استمرت ىذه الفئة في فك مشاكل المنطقة المدركسة منذ بداية الدكلة العلوية إلى ع
 هلل كقوتو كشامل يمنوجددنا بحوؿ ا" كالحكم:ـ جدد السلطاف الحسن األكؿ فيهم الثقة 1894فمثبل خبلؿ سنة 

الطالبين األخوين السيد محمد كالسيد )القائد( كلدل السيد عبد السبلـ بن محمد بن الفقيو السيد الطيب  ...
السيد الطيب كالسيد محمد كلدل السيد أحمد بن محمد المذكور، حكم ما بيدىم  2بن صالح كلبني عمومتهما

 .3من ظهائر أسبلفنا الكراـ قدس اهلل أركاحهم"

كما يهمنا في ىذا الظهير ليس الحديث عن ىؤالء الفقهاء، كإنما التأكيد على أف القضاء بالمنطقة، كاف 
عرؼ أزمة خطيرة ـ 19حاضرا حتى في الفترات العسيرة من تاريخ المغرب، حيث إف المغرب خبلؿ نهاية القرف 

ها، حيث أصبحت تعتمد على الجماعة مست كل الجوانب، لكن بالرغم من ذلك لم تفقد ىذه القبائل كل توازن
في ضبط شؤكنها، كاستمر القضاء في القبائل المدركسة على يد الفقهاء كالعلماء. كمن أبرزىم قاضي قبيلة متيوة 

ـ(، الذم استقر بقرية العرعار، كظل يباشر مهمة القضاء بمتيوة 1961-1870)الفقيو الطيب بن محمد بن صالح 
كد فترة الحماية. كقد استدعى قائد المقاكمة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي  إلى حد 4كمسطاسة كنواحيها

                                         
"، نشر ا١تندكبية سباني"مقاكمة مدينة شفشاكف نموذجاالمقاكمة المغربية لبلستعمار اإل ريخمساىمة في دراسة تا٤تمد ياسُت ا٢تبطي،  - 1

 .66 .، ص2012 ،كىل، الرباط كاعضاء جيش التيرير، الطبعة األالسامية لقدماء ا١تقاكمُت
بناء عمومتهم ٭تكموف القبائل الغمارية، بينما أسرة بن صاحل، فكاف ا١تستقركف منهم بقبيلة بٍت رزين لسلطة القضائية موزعة بُت فقهاء أكانت ا  - 2

هائر القاضية ف ٚتيع الظعضهم البعض. كالدليل على ذلك ىو أبقبيلة متيوة يسهركف على النظر ُب شؤكف ىذه القبيلة، لكن بتنسيق مع ب
 ك ٕتديد اٟتكم ٢تم تذكرىم ٚتيعا ُب الظهَت الواحد.بتعيينهم أ

ـ )أنظر بوعبيد الًتكي، األسرة 1891/ق٤1307تـر اٟتراـ فات  عاـ  2ريخ كالد بن صاحل بتاإىل الشرفاء أظهَت السلطاف ا١توىل اٟتسن،  - 3
 . 5 .ص ـ،2006غشت  28اىل  22، من 333، عدد جريدة الشماؿسرة بن صاحل"، العلمية الغمارية " أ

 زكدنا هبذه ا١تعلومات السيد ٤تمد بن صاحل ابن القاضي ا١تذكور. - 4
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يستحق ممارسة القضاء في كل  فيمنللبحث –في إطار تنظيم حركة المقاكمة بالشماؿ المغربي–كل قضاة القبائل
 1340عاـ  األكؿجمادل  14قبيلة، كإثر ذلك عين الفقيو محمد الطيب المذكور قاضيا على قبيلة متيوة، يـو 

"فليعلم الواقف على مسطورنا ىذا أننا بحوؿ اهلل كقوتو كلينا حاملو العبلمة الشريف النسب سيدم  ـ:1922/ىػ
الطيب بن سيدم محمد من ذرية الولي الصالح سيدم إبراىيم بن صالح خطة القضاء على قبيلة متيوة ليحكم 

 .1..." بينهم بأمور الشريعة

ستهدفها الرسائل المخزنية، قصد استنهاض بعض القبائل الغمارية التي تتهاكف في كما كانت ىذه الفئة ت
الفقيو سيدم  ... "الحمد هلل كحده :ما بذمتها من حقوؽ كمظالم كاجبة عليها، كىوما في الرسالة التالية أداء

رية ترغة الزياتية محمد الصنهاجي سبلـ عليك كرحمة اهلل بوجود موالنا نصره اهلل كبعد، فقد أدل تقعد آؿ ق
الغمارية على الحقوؽ كالمظالم التي من جملتها ماؿ الحمية الذم أداه عنهم إخوانهم إلى تعاطي كل حيلة في 
التنصل من يدينا بما بأيديهم من ظهائر ساداتنا أسبلؼ موالنا أعزه اهلل كرحمهم، فكلما طالبتهم باألداء كبحسم 

فقف مع كتابنا نصرا للحق  ... أجابوني بمقتضى تلك الظهائر الشريفةمادة الفساد التي اضطرمت بين أظهرىم 
مقدارؾ،  ىال عللاير على قدرنا  8ككقفة أىل الغيرة على الدين، كاهلل يبارؾ فيك كيحفظك من كل جبن، كيصلك 

 . 2"ىػ 1315رجب عاـ  3فاقبلها هلل كلو استطعنا على الجباؿ ذىبا لكانت في جانبكم ال قيمة لها. 

كذا يبدك أنو عند حالة الحرب كحاجة المخزف للتعبئة العسكرية، تكوف ىذه الفئة ىي أكؿ من كى
تستهدفها الخطابات المخزنية، نظرا لما لها من قوة التأثير في المجتمع، كقدرتها على إقناع الناس كتحريضهم 

سهيل مأموريتو في االستغبلؿ على القياـ بالجهاد، كىذا االستقطاب حاكؿ أف يقـو بو حتى االستعمار، قصد ت
االستعمارم. كمن جانب آخر يمكن التأكيد على أف بعض أفراد ىذه الفئة يرتقوف إلى فئة الخاصة، خصوصا 

 الطلبة كالشرفاء، فيصبحوف من بين أصحاب القرار في قبيلتهم.

المعلم االجتماعية لم ىيئة التدريس"، فمكانة الحالي " ىأك بالمعنكنضيف إلى فئة العلماء فئة "المعلمين" 
نقدا كانت أـ عينا، خبلؿ المواسم كاألعراس  بالمكافأةتكن موازية لمداخيلو، مما كاف يضطره إلى التشبث 

 .3كاألعياد الدينية، كقد طرحت في ىذا الصدد عدة قضايا على فقهاء المنطقة لكنهم أقركا بها كأجازكىا

الذم أخذه فقهاء المنطقة بعين االعتبار في بناء أحكامهم كالراجح أف الوضع المادم المتدىور للمعلم ىو 
كمن " لى ىذه الفئة بما يلي:من جهة، كحتم عليو التعاطي ألنشطة أخرل من جهة ثانية، حيث يشير مولييراس إ

                                         
 ـ.1922ق/1340ٚتادل األكؿ عاـ  14حل الغمارم مؤرخ يـو قائد ا١تقاكمة الريفية ٤تمد بن عبد الكرمي ا٠تطايب للفقيو ٤تمد بن صا ظهَت - 1
( coteرقم ) ـ،1986–ـ 1789، ٤تفظة غمارة، بمديرية الوثائق الملكيةكثيقة هبا الطابع السلطاين ١توالم عبد العزيز، كىي ٤تفوظة  - 2

TH-100. 
/ د، ٥3456تطوط با٠تزانة العامة ُب الرباط، رقم  داب المعلمين كالمتعلمين،تنبيو الغافلين في آ ر ابن عبد الوىاب الشريف اٟتسٍت،عم - 3

 .597 .ضمن ٣تموع، ص
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، فإف الطلبة الملتحين يمارسوف مهنة مدرسين متجولين، فهم يتركوف قراىم حاملين لوحة كنسخة من جهتهم
ريم، كيأكلوف كيبيتوف في المساجد إلى أف يحصلوا في إحدل القرل على كظيفة معلم. عندئذ يتلقوف القرآف الك

فرنك مقابل عملهم، إضافة إلى الملبس كالمأكل كاإلقامة. كمن الممكن أف يتضاعف مدخولهم بفعل  200
لبادية، حيث إف معلم البادية . لكن ذلك كاف يختلف من المدينة إلى ا1ممارستهم للخياطة التي يتقنها الغماريوف"

الغمارية كاف يتسع لو المجاؿ لممارسة مهاـ كثيرة، كيعزل ذلك إلى انتشار األمية، كإلى نظرة سكاف البادية إلى 
المعلم، مما يخوؿ لهذا األخير أف يمتهن مختلف الوظائف، كالكاتب كالمساعد على حل النزاعات، ناىيك عن 

حي؛ إذ يقوؿ مولييراس كما رأينا قبل قليل " كمن جهتهم فإف الطلبة الملتحين ... إمكانية مزاكلتو للنشاط الفبل
كبالتالي فإف المعلم ال  2يتضاعف مدخولهم بفعل ممارستهم للخياطة التي يتقنها الغماريوف" أفكمن الممكن 

 حليا. يمكن كضعو ضمن فئة الخاصة أك فئة العامة، فذلك مرتبط بالثركات كاإلمكانيات المتوفرة م

 :العام٘ –4 - 1

تتشكل العامة من معظم ساكنة قبائل غمارة، كتضم مختلف العناصر الوافدة على المنطقة من جهات 
، كتتكوف ىذه الشريحة العريضة في المجتمع 3أخرل خبلؿ فترات متباينة، كما ىو الشأف بالنسبة للفئات السابقة

وفركف على أكثر مما يضمن لهم الكفاؼ، كفي بعض األحياف الغمارم من الفبلحين البسطاء الذين لم يكونوا يت
كخماسة" أك "رباعة" لتحسين كضعيتهم ي الفبلحين الميسورين "يضطر البعض منهم إلى العمل في أراض

، كيدخل أيضا ضمن ىذه الفئة الحرفيوف كالنجاريين كالصناع التقليديين، الذين تكوف إنتاجاتهم موجهة 4المعيشية
محلي، فيعرضونها في السوؽ األسبوعي للحصوؿ على قسط من الماؿ أك مقابل من أشياء أخرل لبلستهبلؾ ال

 يحتاجها.

كعموما فالفئات االجتماعية في غمارة كانت تنتظم بشكل متفاكت، حيث لعب الشرؼ كالسلطة  
اني الذم كاالقتصاد دكرا مهما في تصنيف المجتمع الغمارم كبقي ىذا الوضع حتى دخوؿ االستعمار اإلسب

 غبلؿ خيرات المنطقة.استطاع أف يوظف ىذا التنظيم الهرمي للمجتمع الغمارم لصالحو، ليشرع في است

كقد تجلى تفاكت ىذه الفئات االجتماعية حتى في طبيعة السكن، إذ يقوؿ مولييراس بخصوص سكن 
حيث يناموف فوؽ الحصائر  كيشمل منزؿ الفقير غرفتين أك ثبلث غرؼ، يجتمع فيها كل أفراد األسرة،" غمارة:

                                         
 .252 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...المغرب المجهوؿاكجست موليَتاس،  - 1
 . 252 .مصدر سابق، ص اكجست موليَتاس، - 2
 .194 .صـ. س، ، ...الريف قبل الحمايةالرٛتاف الطييب، عبد  - 3
 .41 .صـ. س، ، ...المغرب قبل االستعمار٤تمد ا١تنصور،  - 4
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بين خمس كعشر غرؼ  كيشمل ماالقديمة، كأحيانا على التبن. أما بالنسبة لؤلسر الغنية، فإف المنزؿ يكوف شاسعا 
 .1ضركرم، عكس غرؼ الفقراء" وما ىبسيطة، لكنها نظيفة كمتوفرة على 

 ّضعٔ٘ املضأٗ بكباٜل غناصٗ.–5–1

ل غمارة يقتضي منا إبراز مختلف العناصر االجتماعية، كمن ثم ال إف الحديث عن التاريخ االجتماعي لقبائ
الحديث عن ىذا التاريخ بمعزؿ عن المرأة، فالمرأة عموما صنعت التاريخ، أنجبت  األشكاؿيمكن بشكل من 

كاف لها دكر   المرأة... كيبدك من خبلؿ مجموعة من الكتابات المغربية أك حتى االستعمارية أف  كربت كعلمت
ي في الحياة االجتماعية بقبائل غمارة، بالرغم من اختبلؼ كضعها االجتماعي من قبيلة إلى أخرل، فإف أساس

ئم الحضور بقوة إلى جانب الرجل، تسانده في كل أعمالو اليومية، كاالشتغاؿ في الحقوؿ. كلم اكجودىا كاف د
اليومية، كدكرا من أدكارىا داخل تكن ىذه الخاصية تنقص من قدر المرأة، بل إف ذلك كاف جزءا من حياتها 

ـ، سنبلحظ ذلك، من خبلؿ ما كتبو مارموؿ 16المجتمع، فكانت تؤديها على أحسن كجو. فإذا عدنا إلى القرف 
عن المنطقة، فمثبل كاف الرزينيوف عند خركجهم من القبيلة في رحلة صيد أك االلتحاؽ بالمجاىدين للدفاع عن 

، كما أشار إلى أف الرزينين  2يتركوف لزكجاتهم شؤكف المنزؿ كالحرث كالرعي المنطقة كصد الهجمات اإلسبانية،
 ، كىو أمر يؤكد المكانة المميزة للمرأة في ىذا المجتمع القبلي خبلؿ ذلك العصر.3كانوا أشد غيرة على نسائهم

، 4األكبر العبءع لقد لعبت المرأة الغمارية دكرا ىاما في الحياة االجتماعية كاالقتصادية، فعلى أكتافها يق
فهي تشارؾ في قطع أشجار الغابة )التعشيب( كإحراقها، كتهيئ الحقل كالحرث كالحصاد كالتذرية، كالنقل كتربية 

. كمن األمثلة المتداكلة في المنطقة المدركسة 5الماشية، كالسقي، كجمع الحطب، باإلضافة إلى األشغاؿ المنزلية
 فالمرأة أكؿ من يستيقظ كآخر من يناـ. حمارة(الدار عمارة، كفي السوؽ في  )المراللداللة على كضعية المرأة 

قدـ مولييراس كصفا دقيقا للمرأة بقبائل غمارة، فعند تطرقو للكبلـ عن كضعية المرأة الغمارية داخل  
 ، كما أكد على مكانتها6المجتمع، نجده يصف جمالها كعاداتها كطريقة لباسها كمجوىراتها النفيسة للتزيين

ـ، فالمرأة كانت 19داخل القبيلة، حيث إنو بالرغم من سيطرة الصراع بين فئات المجتمع خبلؿ نهاية القرف 

                                         
 . 222 .ص ،مصدر سابق موليَتاس، - 1
 246 .ص، ـ. س، فريقيامارموؿ لويس كارٓتاؿ، ا - 2
 .248 .نفسو، صا١تصدر  - 3

4
 - Filippi (G)-Nicourt (C), "Domestique-Professionnel: La Cohérance du Travail des Femmes-des 

Exploitations Agricoles Familiales", Article in Économie Rurale, n° 178–179, Mars-Juin 1987, p. 314.  
5

 - Hajjarabi (F), "Sauver la Forét ou Sauver Les Femmes, La Corvée de Bois Chez les Ghomara" in Jbala-

Histoire et Société, CNRS,wallada, 1991, p. 376.  
 .74–73 ص. صـ. س، ، اٞتزء األكؿ ...،المغرب المجهوؿاكجيست مولَتاس،  - 6
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تحتـر بشكل كبير، إذ كاف بإمكانها أف تتنقل داخل القرية لجلب الحطب كسقي الماء، كالقياـ بأعماؿ الحقل، 
تعيش في كنف أسرتها، –على اإلنجاب بسبب عدـ قدرتها–، ككانت المرأة المطلقة1دكف أف تتعرض ألم أذل

، فهذا الجرح في بلداننا المتحضرة نادر الوجود في 2كلن يكوف مصيرىا شبيها بمصير المرأة األكربية الكسولة
 . 3ببلد غمارة، إذ ال يمكن للمرء أف يمزح بشرؼ النساء ىناؾ

 إلىة، كقد يصل قدر مهرىن ككاف زكاج العذراكات يتم في فترة مبكرة من حياتهن، ال تتعدل عشرين سن
جهاز العركس كالحلي، ككاف ىذا الزكاج مبنيا على أسس شرعية، حيث يقـو قاض  إلىفرنك باإلضافة  5000

القبيلة، بعد اتفاؽ األطراؼ المعنية بهذا األمر، بتحرير عقد الزكاج، فيتوج بحفلة زفاؼ، بطرؽ تميز المجتمع 
بقبيلة بني كرير، المرأة تقـو بكل األعماؿ  سمولييرا، كقد رأل 4اصةالغمارم عن غيره بعاداتو كتقاليده الخ

الفبلحية، كالرعي كزرع الذرة كالخضركات، كاعتبرىا خادمة للرجل، " الذم يظل يزاكؿ مهنة )الشرط( تدريس 
تكلف القرآف خارج القبيلة، كبعد تحصيلو على قدر مهم من الماؿ يتخلى عن مهنتو كيعود إلى قبيلتو، عندئذ ست

 .5زكجتو بكل شيء، كلن يكوف في حاجة إلى القياـ بأم عمل، بما في ذلك تعليم القرآف"

لم يوفق في طرحو ىذا،  سمولييرالكن من خبلؿ عقد زكاج بين عريسين بقبيلة بني كرير، نبلحظ أف  
 فقد انعقد النكاح كبعد "... بحيث يتبين جليا أف الزكاج كاف يتم بطريقة شرعية، كبشرط قبوؿ الزكجة كرضاىا:

مبلغ أمثالها  ... بالغ في ... المصونة المباركة رحمة السعدية )كذا( ... بين الفقيو أحمد)كذا( الجريرم كبين ...
... بما في ذلك عدة حوائج بذالة أزرار كمنصوريتاف كثبلث سبائر  على صداؽ قدره عشركف رياال سكة تاريخ
تزكجها بكلمة اهلل العلية كسنة رسولو صلى اهلل  ... ـ الجميع لما ذكرحرير ككذكار من صوؼ كريحية كحزاـ، قد

. كمن 6..." بإذنها كرضاىا بعد أف علمت بالزكج كما بذلها من المهر، فأفصحت بالرضى كالقبوؿ ... عليو كسلم
ذم أكد أف خبلؿ ىذا العقد يتضح طبيعة لباس المرأة الغمارية، كالتي تتماشى مع ما ذىب إليو ميشو بلير، كال

المرأة العامية في منطقة جبالة كانت تلبس قميصا "تشامير" ذا فتحة إلى حد الحزاـ المعركؼ "بالكرزم" كتمشي 
عادة حافية القدمين داخل البيت كخارجو، كحينما تذىب إلى العمل تلبس قطعة جلد تلف على الساقين تدعى 

المناسبات كالحفبلت كاألعياد بارتداء قطعة قماش من "الطرابق". كسارت المرأة على عادة تغيير ىندامها في 

                                         
، 1993 ،6العدد  ،داب بتطوافمجلة كلية اآل، "الدراسات الكولونيالية حوؿ ا١تنطقة الشمالية ا١تغربية ٪توذج اكجيست مولَتاسعلي بولرباح، " - 1

 . 234 .ص
 .يقصد موليَتاس بذلك ٦تارسة الدعارة - 2
 .75 .صأكجيست مولَتاس، ـ. س،  - 3
 (.سنرل طقوس حفل الزكاج ُب ٤تور متعلق بالعادات كالتقاليد) 74–73ص.  ، صا١تصدر نفسو - 4
 .232–231 ص. صـ. س،  اٞتزء الثاين، ،...المغرب المجهوؿأكجيست موليَتاس،  - 5
 ـ.1931/ق٤1347تـر  8ريخ كثيقة خاصة بتا - 6
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"، كتضع فوؽ ذلك قطعة صوؼ أبيض ميسمى "بزيالثوب الخفيف المزركش "ازار" تشده إلى صدرىا بحزاـ فضة 
 .1تدعى جناح أك حايك

كمن جانب آخر فإف مساىمة المرأة في اإلنتاج الفبلحي بقبيلة بني جرير كما في القبائل األخرل 
سة، فذلك راجع إلى أف طبيعة العمل في ميداف الفبلحة بالبادية، يتطلب مشاركة كافة أفراد العائلة المدرك 

كالتعاكف للتغلب على مشقاتو، فتتساكل المرأة بالرجل أك تكاد في أعماؿ الحقل، كلدينا في ىذا الصدد كثيقة 
التساكم بين الرجاؿ كالنساء، حيث ـ، تؤكد على ضركرة توزيع الغلل كالحصاد ب1873ق/1290مهمة تعود لسنة 

انظر )كالشريف العلمي في نوازلو  2بفتاكل كل من ابن عرضوف كالفقيو الفاسي (القاضي)استشهد كاتب الوثيقة 
، ىذه الوثيقة تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أف المرأة الغمارية حظيت بمكانة متميزة داخل المجتمع، 3(الوثيقة

ـ، فقد استمر العمل بها إلى حدكد بداية 17 أكـ 16عوا دساتيرىم الفقهية خبلؿ القرف رغم أف ىؤالء الفقهاء كض
ـ، كقد كاف الفقيو ابن عرضوف قد أفتى بأف للمرأة الحق في أخذ النصف، فيما عملتو لزكجها، كذلك 20القرف 

 في حالتين:

بل أف تأخذ حقها المفركض إذا توفي عنها زكجها كقاـ كرثة الزكج يطالبوف بحقهم في التركة، فهي ق -
)الثمن مع كجود األكالد كالربع مع عدمهم( تطالب بحقها في العمل يخرج من تركة الميت، إذ أنو أصبح حقا 

 مفركضا تعلق بعين التركة.

إذا حدث ما يوجب الطبلؽ كطلقت بالفعل، يصبح للمرأة الحق في أف تطالب بحقها، كيجب على  -
يسمى ىذا الحق لدل أىالي الجباؿ "بحق الشقا" أم التعب، كمعناه أف لها الحق القاضي أف يحكم لها بذلك، ك 

. ىذه 4في جميع األمتعة التي أنتجتها مع زكجها من غبلؿ كمواش كغيرىا، كال يختص ذلك بعمل دكف آخر
ات عقارية المكانة قلما نجد مثلها في باقي المناطق المغربية، كباإلضافة إلى ذلك كانت المرأة تحصل على ملكي

عن طريق اإلرث، كما تبينو مجموعة من الوثائق العدلية، كالوثيقة اآلتية نموذج معبر عن مطالبة المرأة بحقها في 
"الحمد هلل، ككلت الحرة المصونة الدرة المكنونة صفية بنت المعلم لحسن ازعباؿ الزجلي كلدىا السيد  اإلرث:

                                         
منشورات باب  (،نصوص مختارة من الوثائق المغربية ادكارد ميشو بيلير)صورة جبالة في الوعي الكولونيالي الفرنسي حناف ا١تدراعي،  - 1

 . 59–53 ص. ، ص2014 ،اٟتكمة، تطواف
ديث كالفقو ا٢تجرم، خاصة على مستول التفسَت كاٟت 12قرف عظم علماء الطالب بن سودة ا١ترم الفاسي، من أ بو عبد اهلل التاكدم بنىو أ - 2

بفاس كا١تغرب كلو، فما بقي أحد ٦تن ينتمي إىل العلم صوؿ. درس باٟترمُت الشريفُت كمصر، حاز على رياسة العلم كالكبلـ كا١تنطق كاأل
، مكتبة ا١تدرية كدار اٞتزء الثاين، دب العربيفي األ النبوغ المغربيعبد اهلل كنوف،  )أنظر ىجرية 1209ال كلو بو صلة. كتوُب سنة با١تغرب إ

 .304–303 ص. ص ـ،1981، بَتكت، الطبعة الرابعة، الكتاب اللبناين
 100زيد من من قبيلة بٍت منصور باإلضافة إىل أ محمد بن عبد المومن التجكانيمدنا هبا ـ، أ1873ىجرية/ 1290ريخ كثيقة خاصة بتا - 3

 كثيقة حوؿ قباؿ غمارة. 
 .207- 196 ص. صـ. س، ، ...ابن عرضوف الكبيرعمر اٞتيدم،  - 4
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ا في استخراج حقوقها كسائر منافعها الواجبة لها إرثا في كالدىا محمد بن عبد الفضيل لينوب عنها كيقـو مقامه
كما يمكن استنتاجو أيضا من خبلؿ ىذه .1..." المذكور بالمدشر المذكور، كأنظاره في كاجبها أيضا من أمها

 "الوكالة" االنسجاـ التاـ بين جميع أفراد األسرة بمساعدة المرأة في الحصوؿ على نصيبها من اإلرث كحماية
 حقوقها، كلكوف ىذا اإلجراء ليس باألمر الهين، قياـ المرأة بتوكيل كلدىا أك زكجها أك أخيها لينوب عنها.

، فإنو بالرغم من عدـ توفر معلومات دقيقة حوؿ كضعية المرأة بقبائل غمارة خبلؿ الفترة  كعلى العمـو
اريخية، فباإلضافة إلى موقعها في المدركسة، يمكن القوؿ إنها تركت بصماتها كاضحة في مختلف الحقب الت

المجتمع كأـ كربة بيت، فإنها كانت تشارؾ الرجاؿ دائما كتساندىم في حركبهم ضد الغزاة كالمستعمرين، بطرؽ 
"فقد فر رجل من  اإلسباني:مباشرة كغير مباشرة. كنسوؽ مثاال على دكر المرأة خبلؿ فترة المقاكمة لبلحتبلؿ 

، تقوؿ لو إنها تحب زكجها حبا 2إلى دار القائد اليزيد بن صالح بقبيلة بني رزين جبهة القتاؿ، فاتجهت زكجتو
جما كلكنها لم تعد تطيق الحياة بالقرية، بسبب المضايقات التي أصبحت تتعرض لها من طرؼ نساء القرية، 

د أف يحميها، لكونها لم تطالب بالطبلؽ من زكجها الخائن لجماعة المسلمين، كطلبت المرأة من القائد اليزي
فكاف جواب القائد أنو إذا كافقها على ذلك، فسوؼ تنضم زكجتو إلى باقي نساء القرية، كحينئذ ستكوف حالتها 

. كعموما فقد اجمع علماء المنطقة المدركسة على منح المرأة جل حقوقها سواء من خبلؿ 3أسوأ مما ىي عليو"
أك "حق امرأة في  5"تصديق امرأة في نفي الزنى عنها"أك  4"تصديق امرأة فيما ادعتو على زكجها من شذكذ"

 .6استرجاع ما افتدت بو"

كانت تحظى بمكانة مهمة داخل المجتمع، كامتازت أدكارىا   المرأةيمكن القوؿ من خبلؿ ما سبق، أف 
تقـو باشتغالها بالبيت كخارجو، كمشاركتها للرجل في األعماؿ الفبلحية، كفي حالة ىجـو األجنبي على الببلد 

بتشجيع الرجاؿ على القتاؿ كمساندتهم، كمد يد العوف لهم. كخير ما نختم بو ىذا المحور المتعلق بأىمية المرأة 

                                         
 ـ1904ق/1322ٚتادل األكىل  23كثيقة خاصة مؤرخة بتاريخ  - 1
ـ، نشأ كترىب كسط 19النصف الثاين من القرف  خَتة من رزين الغمارية، خبلؿ العقود األمن مواليد قرية ازغار بقبيلة بٍت القائد اليزيد بن صاحل، - 2

ىلو فيما بعد لتويل مناصب جد مهمة ُب مشاؿ ا١تغرب، كتكوينو العسكرم كالسياسي الذم أ تو، لكننا ال نعرؼ شيئا عن حياتو العلميةسر أ
ة كاف ينيدر من دار علم كصبلح كرياسة ُب قبيلتو، ككاف كفؤا لتلك الرياسة. كاشتهر اليزيد بن صاحل، خبلؿ فًت   :ٛتد بوعياشيؿ عنو أكقا

ايب، لطرد ا١تستعمر من غرب الريف، ىل جانب قائد ا١تقاكمة الريفية ٤تمد بن عبد الكرمي ا٠تطسلية لبلستعمار اإلسباين بكفاحو إا١تقاكمة ا١ت
لية ظل اليزيد قائدا على خرل. كبعد القضاء على ا١تقاكمة ا١تس قادة جيوش القبائل الغمارية األسند لو قيادة جيش بٍت رزين كالتنسيق بُتكأ

 . ـ1959ـ كتوُب بتطواف سنة 1951حيث توىل منصب باشا على مدينة شفشاكف، ٍب باشا مدينة تطواف سنة ـ 1937ىل حدكد سنة قبيلتو إ
ت ٚتعية منشورا (،ـ 1927لى ـ إ1415عن حوزة الوطن )من سنة  ة المغربية المجاىدة كدكرىا في الدفاعالمرأ ٤تمد حكيم ابن عزكز، - 3

 . 19 .، ص2007 ،ىل، تطوافك السيدة اٟترة، الطبعة األ
 . 614 .سابق، ص ا١تواىيب، مرجع 4
 . 18 .، صا١ترجع نفسو - 5
 . 30 .، صا١ترجع نفسو - 6
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"لن نغادر غمارة دكف الحديث عن عادة محمودة لدل بعض العائبلت الغنية  في ببلد غمارة، ما ذكره مولييراس:
تصر على حفظ القرآف، لكنو يشكل بداية مهمة، أفضل كالمتمثلة في تعليم بناتها، صحيح أف ىذا التعليم يق

 1الشريفة" باإلمبراطوريةبكثير من الجهل الرىيب الذم يخضع لو آالؼ الرجاؿ كالنساء 

 .2كثيقة تبين أىمية المرأة داخل المجتمع الغمارم من خبلؿ توزيع الغلل كالمحاصيل بالتساكم

 
 أعػ التيظٔه االدتناعٕ بكباٜل غناصٗ.–2

ف التنظيم االجتماعي القبلي من قبيلة إلى أخرل باختبلؼ العادات كالتقاليد، كبالرغم من ذلك ىناؾ يختل
مجموعة من آليات التنظيم المشتركة بين قبائل غمارة عامة، كأىمها مؤسسة الجماعة أك "اجماعة"، ككذلك 

المرابطوف. كلهذا سنعمل على إبراز القضاء الشرعي أك العرفي، ثم األدكار التحكيمية التي يقـو بها الصلحاء ك 
 األسس التي يقـو عليها التنظيم االجتماعي بقبائل غمارة.

                                         
 .263 .ص اٞتزء الثاين،موليَتاس، مصدر سابق،  - 1
 .ستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومن مشكورازكدنا هبا األـ، 1873/ىجرية 1290كثيقة خاصة مؤرخة بعاـ  - 2
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 مؤعغ٘ اجلناع٘–1–2

تعتبر الجماعة أعلى ىيئة في القبيلة، فهي تتحمل المسؤكلية في تقرير األعماؿ التي يجب إنجازىا داخل 
اخلية كالسهر على األمن كالدفاع، كالضرب على ، ككافة الشؤكف الد1مجالها، من إصبلح لؤلراضي كحفر لآلبار

. كيتم انتخاب أعضائها من بين أعياف القبيلة )رؤساء الفرؽ( كالشيخ أك المقدـ أك عضو جديد 2يد المجرمين
كفي رسالة  4..." "حرضنا عليهم شيخهم :جموعة من الرسائل المخزنية، منها. كقد كرد "الشيخ" في م3بالجماعة

 .6. كيكوف مقر الجماعة غالبا في سوؽ القبيلة أك بالمسجد5نا كمعو الشيخ الذم يعين لنعرفو""كيرجع إلي أخرل:

، إذ يقوؿ 7كقد رأل الكثير من اإلثنوغرافيين في ىذه المجالس المحلية تعبيرا عن استقبلؿ المنطقة
شؤكنها بنفسها، "إف ىذه الجمهورية الصغيرة )يقصد قبيلة متيوة( ظلت بدكف قائد، فهي تدير  مولييراس:

باالعتماد على ممثلين لؤلىالي، منتخبين داخل كل قسم، كال يجتمع أعضاء الجماعة الرئيسية المكونة من 
مختلف األقساـ إال في اللحظات العصيبة، حيث يتم الحسم في أمور السلم كالحرب كالذعائر كالطرد، كطبعا 

أف المخزف بعدما تقلصت مداخيلو لم يكن يتوفر على  . كالواقع8فإف لكل قرية جماعتها الصغيرة الخاصة بها"
اإلمكانيات الكافية، ليعين في كل أطراؼ الدكلة جابيا كحاميا كقاضيا، فوجد في ىذه المؤسسات خير معين، 
طالما أف أىدافها تقـو على تنظيم المجتمع كصيانة حقوقو. كبذلك لم يكن يتدخل في الشؤكف الداخلية للقبيلة، 

راكها في الحدكد كالمقاييس البلزمة لمجابهة المشاكل المطركحة أماـ الببلد قاطبة، كالدفاع الخارجي فاكتفى بإش
. بمعنى منحها الحق في تسيير شؤكنها بنفسها، إال أف ىذا االمتياز 9كالتكافل أماـ الكوارث الطبيعية كالسلم العاـ

عامل تطواف، الذم يعين من طرؼ السلطات،  ال يعني عدـ الخضوع للسلطة، فقبائل غمارة ظلت تابعة لسلطة
. ككاف ىذا العامل يقـو 10طيلة الفترة التي سبقت االستعمار، كما تبين ذلك مجموعة من الظهائر السلطانية

                                         
 .196 .صـ. س، ، ...الريف قبل الحمايةييب، اف الطعبد الرٛت - 1
 .29 .صـ. س، ، "...تشخيص اجملتمع اٞتبليعبد العزيز خلوؽ التمسماين،" - 2
 .143 .صـ. س، ، ...قطاع كالمخزفالقبيلة، اإلا٢تادم ا٢تركم،  - 3
٤تمد خرشيش،  أنظر ىجرية. 1263ربيع الثاين  6تاريخ ٛتد بن مرزكؽ بٛتاف بن ىشاـ من طرؼ قائد غمارة أرسالة موجهة للسلطاف عبد الر  - 4

–13–12، 1912–186ندكة تطواف قبل الحماية ، "انطبلقا من كثائق ٤تليةـ 19جوانب من عبلقة تطواف بقبائل غمارة خبلؿ القرف "
 .125، ص 1994مطبعة ا٢تداية، تطواف،  ،1992نونبر  14

 ىجرية. 1223رجب  11ىل القاضي ٤تمد الطيب بن صاحل مؤرخة بيـو بلكم إقة، من عامل تطواف ٤تمد السالرسالة الساب - 5
 .73 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ ،...المغرب المجهوؿموليَتاس،  - 6
 .75–73 ص. صـ. س،  موليَتاس، - 7
 .79 .صـ. س،  موليَتاس، - 8
كىل، مطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة األ، سبانياالريسوني كإن تاريخ جبالة المعاصر: القائد أحمد جوانب معبد العزيز خلوؽ التمسماين،  - 9

 .31 .، ص1996 ،الدار البيضاء
 .34 .صـ. س، ، الجزء األكؿ، ...طلس قبائل غمارةأعزكز حكيم،  - 10
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بالتنسيق مع ممثلي ىذه القبائل كمع القائد العاـ التحادية قبائل غمارة، في تسيير شؤكف ىذه المنطقة كضبط 
 أمورىا. 

مكونة من مجموعة –اتحادية–أكيد عليو ىو أف القبائل الغمارية كانت عبارة عن "كنفدرالية"كما يجب الت
بني منصور كبني خالد كبني رزين كبني سميح كبني جرير كبني بوزرة كبني سلماف كبني زيات كبني  القبائل:من 

ن مرزكؽ الزياتية التي توارثت زجل كمتيوة. ككانت ىذه القبائل تحت حكم بعض األسر العريقة بالمنطقة، كأسرة اب
. كمن دكف شك أف القائد الغمارم كاف يستعين بالجماعة كبعض الموظفين 1القيادة أبا عن جد، منذ عصر مبكر

لضبط شؤكف ىذه القبائل، فمن خبلؿ كثيقة عدلية تخص إخبارا عن تبرئة ككقف المتابعة، يتبين لنا أف القائد كاف 
كقف المتابعة اتجاه األشخاص المتابعين من طرؼ الجماعة أك المخزف، "الحمد  يعين موظفا يفوض لو النظر في

يعلم من يقف على كتابنا ىذا أننا أبرأنا المكـر اليزيد بن المرابط لحسن بن رىوف البلوزاف المنصرم، من  ... هلل
خذكه جماعة، فمن كقف التفرقة الموظفة عليو من إخوانو بحيث ال متابعة لهم عليو، كيرد زرعو األخضر الذم أ

 .2"1344شعباف األبرؾ عاـ   30ال يتعداه ككتبو في ك  على ىذا يعمل بو

كفي بعض األحياف يصعب على القائد الغمارم إحكاـ السيطرة على كافة القبائل المذكورة، بسبب نشوب 
مت الجماعة بقبيلة متيوة النزاعات بين القبائل، كما حدث بين قبيلة متيوة كالقبائل الغمارية المجاكرة، حيث قا

باختيار قائدىا، كىو ما تخبرنا بو الرسالة السابقة الذكر من خبلؿ اختيار القاضي الطيب بن صالح أحد أعياف 
قبيلة بني رزين، أك كما كقع عندما قاـ أعياف ىذه القبيلة بالمطالبة بالقائد أحمد ابن مرزكؽ أف يكوف قائدا 

كقد كلينا عليهم )أم على : "اف المولى عبد الرحماف إلى القائد محمد اشعاشعليهم، كما جاء في رسالة السلط
بشكل  حغير كاض. كعلى كل حاؿ، فإذا كاف حضور الجماعة 3قبيلة متيوة( القائد أحمد ابن مرزكؽ حيث أرادكه"

وانب من دقيق في القبائل المدركسة، بسبب شح المعلومات، فإنو من خبلؿ بعض الوثائق يمكن إبراز بعض الج
بني رزين  ... "إخوانكم :حأدكارىا، حيث جاء في إحدل الرسائل المخزنية إلى العبلمة محمد الطيب بن صال

. 4..." كمن كاالىا يجتمعوف كيتفقوف على من يتولى القضاء كيشهدكف على بعضهم بالعقد كيبعثوا إلينا نكمل لهم
ع األعياف كاتفاقهم على شخص تتوفر فيو شركط القضاء، كىكذا يبدكا جليا أف اختيار قاضي القبيلة كاف باجتما 

                                         
 .78 .صـ. س،  الجزء الثاني،، ...طلس قبائل غمارةأعزكز حكيم،  - 1
 .ستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومناأل ىجرية، أمدنا يها 1344قة خاصة مؤرخة بعاـ كثي - 2
٤تمد داكد،  أنظر ىجرية. 1247ىل قائد تطواف ٤تمد اشعاش مؤرخة ٔتنتصف ذم اٟتجة لطاف ا١توىل عبد الرٛتاف بن ىشاـ إرسالة من الس - 3

 . 279ص ـ. س، ، 8اجمللد  تاريخ تطواف،
قبائل شرؽ كردىا ٝتَت بن صاحل، ىجرية، كثيقة أ 1178األكؿ عاـ ربيع  12لطيب بن صاحل، بتاريخ رسالة ٥تزنية موجهة للعبلمة ٤تمد ا - 4

 .95 .صـ. س،  ...، ـ18غمارة خبلؿ القرف 
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ككاف يحضر ىذا الجمع أحد القضاة ليحرر عقد االتفاؽ الذم يوقعو أعضاء الجماعة، ثم يبعث إلى السلطاف 
 ليختم ىذا التعيين بظهير سلطاني.

تفقوف". كمن جانب آخر يبدك من خبلؿ الكبلـ في نفس الرسالة "بني رزين كمن كاالىا يجتمعوف كي
فالجماعة لم يكن دكرىا يقتصر على تسيير الشؤكف الداخلية للقبيلة فحسب، بل التنسيق مع جماعات القبائل 
الغمارية المجاكرة، كبني سميح كبني جرير كمتيوة كبني خالد، كخاصة إذا تعلق األمر بالمصلحة العامة "كأمر 

ىكذا يبدك أف مسألة تعيين قاض عاـ على قبائل غمارة، ال ، ك 1القضاء إف كاف بموافقة القبائل المذكورة نكمل لو"
يتم إال بموافقة كافة أعضاء جماعات ىذه القبائل. كمما ال شك فيو أف ىذه الموافقة ال تحصل إال بعد عقد 

 احدة، ثم بين القبائل المذكورة.سلسلة من االجتماعات داخل القبيلة الو 

"يعتبر جبل تازركت قاسم مشترؾ بين  :اعة نذكر الحالة التاليةكمن الحاالت التي تتدخل فيها مؤسسة الجم
قبيلتي بني زجل كبني زيات، حيث تسرح فيو الماشية لقرل كثيرة من قبيلة بني زجل كبعض قرل بني زيات، 
يسرحوف فيو الماعز يوميا، كخصوصا في فصل الصيف، كيطلقوف فيو باقي المواشي من بقر كبغاؿ كحمير كخيوؿ 

سة، ثبلثة أرباع السنة بدكف مراقبة، كفي فصل الشتاء تتم المراقبة، خوفا من ضياعها عند تساقط بدكف حرا
الثلوج، كلطوؿ المدة يحدث أحيانا أف يقع نزاع على فحل أك بقرة مثبل بين فردين من القبيلتين، لتشابو البقر، 

كىي أف الذم يجد بقرتو أك عجلو من  فيلجؤكف لتحكيم الجماعة، من خبلؿ عادة معركفة بينهم ال يتجاكزكنها،
قريتو، كيطلق العجل  إلىقبيلة عند فرد من القبيلة األخرل، لو الحق في أف يطالبو بأف يقدـ معو بالعجل أك البقرة 

بمسرح القرية أم خارج المنازؿ بحضور الجماعة من القريتين، فإذا لم يذىب العجل إلى منزؿ المدعي حكمت 
دكف محكمة، كإذا لم يذىب العجل لمنزؿ المدعي، حكم أىل الجماعة ك  كف قاضالجماعة لو بعجلو، د

 .2بمصيره"

 مؤعغ٘ الكضاٛ.–2–2

نفسها –بالقبائل المدركسة كما في الريف–لن نندىش إذا علمنا بأف السلطة القضائية: "يقوؿ مولييراس
ض األحداث العامة، كالزكاج مجهولة. كيعتبر الطالب الذم حظي بلقب القاضي مجرد كاتب عمومي لتسجيل بع

كالطبلؽ كعمليات البيع كالشراء، كألف قمع الجنايات كالمخالفات ال يوكل ألحد بعينو، فإف أقارب الضحية ىم 
. لكننا ال نتفق مع مولييراس في أف إدارة القضاء كانت مجهولة، بدليل مجموعة 3الذين يتكلفوف بعملية االنتقاـ"

ا القوم كالبارز. كما ال نتفق معو في أف زجر العقوبات كالضرب على يد المجرمين،  من الوثائق التي تبين حضورى

                                         
 .تتمة الرسالة السابقة - 1
 .21 .صـ. س، ، ...ضواء على منطقة غمارةأعبد الواحد اٞتيدم،  - 2
 .79 .صـ. س، ، الجزء األكؿ، ...المغرب المجهوؿموليَتاس،  - 3



183 
 

كاف من اختصاص القاضي، ألف ذلك كاف من مهمات القائد. لكن، إذا كاف القاضي يقـو بتحرير العقود كالزكاج 
نزاعات كالمشاكل كالطبلؽ كالملكيات العقارية كعقود البيع كالشراء، فإف ذلك لم يمنعو من الخوض في حل ال

 .1داخل القبيلة أك بين القبائل

، فإف القضاء بقبائل غمارة كاف موجودا، كمنذ القرف  ـ أصبحت فاس المقر الرئيسي 17كعلى العمـو
ببلده، ينتقل  اإلسبلميةلقاضي المنطقة، حيث بعد أف يختم الطالب حفظ القراف كيتعلم بعض مبادئ الشريعة 

ن. كحين يصبح متفقها في الدين كضابطا ألمور الشريعة كاألحكاـ، يمكن أف يقـو أعياف للتعمق في العلـو بالقركيي
المنطقة الغمارية باختياره قاضيا عليهم، ثم يقـو السلطاف أك من ينوب عنو بإصدار أمره لقاضي الجماعة، لتعيينو. 

فيهم مجموعة من الشركط كمن المناصب التي كانت تساعد قضاة المنطقة العدكؿ الذين كاف يجب أف تتوفر 
لممارسة عملهم، صحة الشهادة كاألمانة كاإلخبلص. ككاف يتم اختيارىم من بين فقهاء القبيلة، كيعتبركف  
كمساعدين للقاضي الذم يوكل لهم السهر على تنظيم المجتمع داخل القبيلة، بتلقيهم الشهادات كتحريرىم 

مجموعة من الملكيات العقارية كعقود الزكاج أنها غالبا ما العقود كباقي متطلبات المجتمع. كيتبين من خبلؿ 
، كمثل ىذه الحاجيات البسيطة، ال تتطلب زيارة قاضي المنطقة. كفي 2تكوف موقعة من طرؼ عدلين أك ثبلثة

بعض األحياف يتوصل العدكؿ إلى حل بعض النزاعات المفتعلة داخل القبيلة، أما النزاعات الكبرل كالنزاعات بين 
ائل كأرض الحدكد، فترفع إلى القاضي أك القائد، حيث نجد رسالة من السلطاف عبد الرحماف إلى القائد القب

"الحمد هلل كحده، نأمر خديمنا محمد بن عبد الرحمن  فيها: زجل، يقوؿمحمد اشعاش، يأمره أف يفاصل بني 
تى ال يبقوا لهم قبلهم حق كينصفهم منهم، ح األخماساشعاش أف يفاصل بني زجل مع من استطاع عليهم من 

كقد كاف المخزف حريصا على أف يبقى القضاء بهذه القبائل قائما كمبنيا على  .3بوجو من الوجوه كالبد. كالسبلـ"
 الشرع اإلسبلمي، نظرا لما لو من أىمية كدكر كبير في تنظيم الحياة االجتماعية، كتهدئة القبائل.

لقاضي نواب عنو يباشركف الحكم في جهات معينة بهذه القبائل، كيبدكا أنو باإلضافة إلى العدكؿ، كاف ل
بحيث كانت السلطة القضائية موزعة بين فقهاء أسرة بن صالح، فكاف المستقركف منهم بقبيلة بني رزين يحكموف 

. كقد استمرت ىذه األسرة في فك دعاكم ىذه المنطقة منذ 4القبائل الغمارية، لكن بتنسيق مع بعضهم البعض
 ة الدكلة العلوية إلى عهد الحماية. بداي

                                         
 موعة من الرسائل ا١تخزنية تدخبلت القاضي ُب حل النزاعات بُت القبائل كالتوسط بينها كبُت ا١تخزف.توض  ٣ت - 1
 تغطي جل القبائل الغمارية. ،ك شراء، مابُت عقود للزكاج أك بيوع أمن العقود 200كثر من على أنتوفر  - 2
 .100TH، رقم مديرية الوثائق الملكية ـ،1986–ـ 1786ىجرية، ٤تفظة غمارة  1249ربيع الثاين عاـ  29كثيقة مؤرخة ُب  - 3
 تذكرىم ٚتيعا ُب الظهَت الواحد. ،ك ٕتديد اٟتكم ٢تمٚتيع الظهائر القاضية بتعيينهم أ فكالدليل على ذلك ىو أ - 4
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كخبلصة القوؿ فإف سلطة القضاء بقبائل غمارة كانت حاضرة طيلة الفترة المدركسة، ككاف لها نفوذ قوم 
في المنطقة، كحتى في فترة االستعمار اإلسباني احتفظ بنفس المنظومة القضائية الموجودة في البادية الغمارية، 

كل عنصرا مهما في التنظيم االجتماعي، كتساىم في تحقيق التعاكف كالتضامن بين كمن ثم كانت ىذه السلطة تش
 ي إطار أنساؽ متماسكة اجتماعيا.أفراد المجتمع، كتساعد على التبلحم ف

 اليظه ّاألىغام االدتناعٔ٘ باجملتنع الػناصٖ. –3

قياـ في ىذا المجاؿ من إف تطور العلـو اإلنسانية، كتعدد تخصصاتها ذلل العقبات التي كانت تعوؽ ال
 جهة، ككشف النقاب عن جوانب تتعلق بو من جهة ثانية.

، نجد علم اإلنساف االجتماعي، الذم صب اىتمامو على  دراسة العبلقات  ىالتركيز علكمن بين تلك العلـو
في ىذا  االجتماعية المتسقة ككيفية تنظيمها بين أفراد المجتمع، كدراسة العادات كالمعتقدات كالقيم، كنحن

الصدد، سنحاكؿ من خبلؿ تعرضنا ألدؽ تفاصيل تلك العبلقات االجتماعية، تحليل كتحديد النظم كاألنساؽ 
االجتماعية الموجودة في المجتمع الغمارم، آخذين بعين االعتبار عوامل متعددة، منها البيئة كالظرفية التاريخية 

جية ارتأينا أف نتطرؽ في ىذا المحور إلى العبلقات إلخ. كللضركرة المنه كالتطورات التي يعرفها المجتمع
 . لدراسة العادات كالمعتقدات كالقيماالجتماعية. كنخصص المحور التالي 

بين  نكاالقتصادية. كممن فراغ، بل ىي إفراز لنوع التركيبة االجتماعية  العبلقات االجتماعيةلم تنشأ 
" ِلما لو من أىمية قصول في تحديد القرابة مفهـوجتماعي "المعطيات التي اعتمدىا اختصاصيو علم اإلنساف اال

العبلقات كاألدكار االجتماعية بين األفراد كالجماعات. فقد لعبت " القرابة " في المجتمع الغمارم خبلؿ الفترة 
المدركسة دكرا ىاما في تكوين العبلقات االجتماعية، ألف التركيبة االجتماعية مبنية على أساس قوم متين 

متبلحم، كما أف أىدافها مشتركة كاقتصادىا جماعي. كداخل ىذا اإلطار " القرابة " يمكننا تحديد كضعية الفرد ك 
في المحيط االجتماعي، كمعرفة التزاماتو ككاجباتو حياؿ أقاربو كالمجموعة االجتماعية التي ينتمي إليها، كبقية 

إف الطبيعة االجتماعية، سواء لحاضرة ببلد غمارة أك الجماعات األخرل التي تربطو بهم عبلقات جانبية أخرل. 
باديتها خبلؿ الفترة المدركسة، كانت تتطلب ذلك التبلحم االجتماعي كاالقتصادم الذم فرضتو أكال: طبيعة 
األنشطة الزراعية كالفبلحية، كثانيا: اإلنتاجات التقليدية المرتبطة بذلك النوع من النشاط االقتصادم، كثالثا: 

 ات كالميكانيزمات التي كانت تحرؾ دكاليبو.اآللي

إلى تلك العبلقات االجتماعية بمفهومها الشاسع، حرم بنا أف نقـو بدراسة كتحليل الخلية  كقبل التطرؽ
األكلى التي تشعبت منها تلك العبلقات، كالقناة التي مرت عبرىا مختلف األنواع التي شهدىا المجتمع الغمارم، 

إلخ. إنها األسرة الغمارية سواء في  ـو عليها كل أساس اجتماعي ثقافي، كسياسي، كاقتصادمفهي األرضية التي يق
 الحاضرة أـ في البادية.
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ف كل المجتمعات اإلسبلمية، كىذا يجعل األب ىو المسير أألسرة المغربية على سلطة األب، شتنبني ا
قدمت لنا إحدل النوازؿ التي طرحت لؤلسرة، كالمباشر لتوجيهها في أكثر من جيل كتحت سقف كاحد. كقد 

على مفتي الببلد الهبطية الشيخ أبي الحسن علي بلقاسم بن خجو صورة كاضحة عن ذلك الترابط األسرم 
كطبيعة العبلقة االجتماعية القائمة بين األب كاالبن، كالتي تختلف عن باقي العبلقات االجتماعية األخرل، من 

 .1ا بعضا، كمن حيث الحقوؽ كالواجبات كاألدكار االجتماعية لكل منهماحيث التصرؼ االجتماعي حياؿ بعضهم

نفدرالية غمارة تتكوف من عشر قبائل، ككل قبيلة و فسكاف المنطقة يشكلوف ىرما من التجمعات القبلية، فك
، كجماعات منظمة للتحكم في تدبير المجاؿ، 2تنقسم إلى عدة فخدات، تشكل كحدات جغرافية مضبوطة

بر كحدة متماسكة من عناصر متنوعة، كما أف القبيلة رابطة سياسية ترتكز على عوامل اقتصادية كالذم يعت
كجغرافية، أم عبلقة اإلنساف بالتربة، فالقبائل الغمارية شكلت كحدات سوسيوجغرافية أكثر من اثنية، كتواجدىا 

، كما أف امتداد 3سوسيومجالية ارتبط بالتحكم في المجاؿ كتدبيره، كالدفاع عنو، مما جعلها تكوف تشكيبلت
، 4المجموعات القبلية يرتبط أساسا بظركؼ العيش في الجبل كالحاجة إلى تامين الموارد كالرعي كالعلف كالماء

كبالنسبة البن خلدكف ال تتحدد القبيلة بكونها جماعة منحدرة أك متفرعة من جد أكؿ، كال تتحدد فقط بما قد 
دـ، فالنسب بمعناه الضيق ال يعدك أف يكوف معطى كىميا ال يعتمد عليو أماـ يجمع بين أعضائها من ركابط ال

، فإذا كانت لهذه التقسيمات تنظيماتها كمهامها، فإف مجلس 5كقائع االختبلط كعبلقة الجوار كالتعايش المكاني
مل السبلح، الجماعة يشرؼ على تسيير الشؤكف الداخلية للمدشر، كيتكوف أعضاؤه من الرجاؿ القادرين على ح

كمهمتو النظر في شؤكف الفبلحة كالرعي كإصبلح الجامع ككراء أراضي الحبوس كاستقباؿ أعواف المخزف، كلو 
الحق في التفاكض مع جماعة أخرل لحل المشاكل التي قد تحدث بين مدشرين حوؿ المراعي كالطرؽ كمياه 

المخزنية، كيعين فترة استغبلؿ الغابة كحماية . كما ينتخب ىذا المجلس المقدـ الذم يمثلو لدل السلطة 6السقي
المزركعات، كما يتخذ اإلجراءات الزجرية ضد القائمين بأعماؿ القتل كالسرقة، مما يوضح أىمية التنظيم داخل 
المجتمع الغمارم كزيف المقوالت التي تركج لفكرة السيبة داخل القبائل الغمارية. كيشكل شيوخ المداشر 

كيتمثل دكره في اإلشراؼ على األمن كالدفاع عن الفرقة كمعاقبة المجرمين. كإلى جانب ىذا  مجلسا يمثل الفرقة،
المجلس ىناؾ مجلس القبيلة الذم يعتبر أعلى سلطة في القبيلة، كيتكوف أعضاؤه من أعضاء مجلس الفرؽ 

                                         
 .301مصدر سابق، ص.  ،3النوازؿ الصغرل، ج الوزاين،  - 1
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تضى الحاؿ، بعض أحفاد كالعلماء كالقاضي كشيخ الفبلحين كالكسابين كالرماة، كبعض األعياف كالوجهاء، كإذا اق
 .1األكلياء المعركفين باستقامتهم

كيهتم ىذا المجلس بالدفاع المشترؾ كإعبلف الحرب أك الصلح مع القبائل األخرل، كتنظيم كفود التهاني 
كالهدايا إلى السلطاف أك ممثليو في تطواف، باإلضافة إلى اإلشراؼ على سوؽ القبيلة كتنظيم الزيارات لؤلكلياء،  

 عمل على حل الخبلفات القائمة بين الفرؽ بالطرؽ السلمية حفاظا على كياف القبيلة.كما ي

لقد كاف أساس ىذا التنظيم القبلي ىو التكافل كالتآزر، فاألرض تحت ملكية الجماعة يتوقف دكر الفرد 
يقلل من الفوارؽ ، كتسند لو قطعة يستغلها بكل حرية، مما الرعيالمنتمي إلى القبيلة على استغبللها، خاصة في 

، كحظيت الزكايا في ىذا التنظيم بأىمية خاصة، المتبلكها أراضي شاسعة بفعل عملية كقف 2الطبقية بين السكاف
السكاف ألراضيهم لصالحها بشكل مستمر، كتقديم خدمات لهما أثناء الحرث كالحصاد، كما يتجلى التكافل بين 

. 3عية، التي تحمل اسم التويزة أك كجود مخازف مشترؾالسكاف في عمليات الحرث كالحصاد بالطرؽ الجما
كتجدر اإلشارة إلى أف معظم القضايا التي طرحت على شيوخ المنطقة كالتي تتعلق بباديتها، ىي التي تعكس أكثر 

إف فبلنا كانت " نوازلو:من غيرىا نوعية ذلك الترابط األسرم الذم يحرص على الترابط القرابي، يقوؿ العلمي في 
 .4فبلنة خطبت لو بنت عمو فبلنة بنت عمو فبلنة كأجاب أكلياؤىا" أمو

  الػناصٖ:العارات ّاألعضاف باجملتنع  –1- 3
لن تكتمل صورة المجتمع الغمارم خبلؿ الفترة المدركسة، إال إذا تعرضنا إلى المعطى الثالث من عادات 

فئات اجتماعية  الغمارم:المجتمع ادلة التالية: كتقاليد كأعراؼ كقيم اجتماعية، كالذم سيساعدنا على تحليل المع
 .+ عبلقات كركابط = عادات كتقاليد كأعراؼ كقيم اجتماعية

إف تلك العبلقات الجدلية بين الفئات االجتماعية كالركابط االجتماعية أفرزت مجموعة من المعتقدات 
)الذىنيات المعنوم ا على المستول كالقيم، حيث تلعب دكرا فعاال كحاسما في عمليات التغير كالتحوؿ، خصوص

 كالعقليات(.

                                         
 ،عزكزحكيم مد ابن٤ت ، أنظرسباينكمة ا١تسلية ضد الغزك العسكرم اإلا١تقاع عن حوزة الوطن ك كرىا ُب الدفا كالد بن مرزكؽ الغمارية كدأسرة أ - 1

 ، اٞتزء الثاين....طلس قبائل غمارةأ
 . 45 .، مرجع سابق، ص"...جوانب من تاريخ جبالةعبد العزيز خلوؽ التمسماين، " - 2
 . 15–5 ص. ص ،3ج  ،مرجع سابق ا١تريٍت العياشي، - 3
 . 57 .مصدر سابق، ص اٞتزء األكؿ، ،النوازؿ، العلمي - 4
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كالدراسات أف الخاصية العامة التي طبعت الجانب االجتماعي  1الحظنا أثناء تصفحنا لبعض المصادر
الفترة، ىي الطابع السلبي للعادات كالمعتقدات كالقيم االجتماعية، باعتبارىا نقيضا لمبادئ  ىذهبالمنطقة خبلؿ 

 لسنية.ا اإلسبلميةالشريعة 

كنحن في ىذا المقاـ سنضع جانبا ىذا االستنتاج العاـ المرتبط بالمعيار الديني الفقهي المحض، كسنحاكؿ 
إعادة قراءتها، لعلنا نصادؼ معطيات أخرل، أسهمت في بلورة العقليات كالذىنيات الغمارية؛ لكن ىذه القراءة 

 :كاألعراؼت العاداتحتم علينا التمييز بين المصطلحين التاليين كىما 

: مفرد عادة، ىي تكرار الشيء دائما أك غالبا، على نهج كاحد بدكف عبلقة عقلية، أك ىي ما استقر العادات+ 
 .2في النفوس من األمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة

 : مفرد ُعرؼ، ما استقر في النفوس من جهة العقوؿ كتلقتو الطباع السليمة بالقبوؿ.األعراؼ+ 

، كتناقش لتحديد ىويتها منذ ظهور اإلنساف، حيث لم يكن إشكالياتلم تكن العادات كاألعراؼ تطرح 
جابياتها، ظهور الدين اإلسبلمي كما حملو االنتباه إليها بسلبياتها كإ إلثارةىناؾ بديل لها، لكن الذم أتاح الفرصة 

ء كفقهاء، تفسيرا كتحليبل لتلك السلوكات منحت ألصحاب الحل كالعقد من علما كىي التيمن شرائع كتعاليم. 
كالتصرفات، التي اصطلح عليها عادات كأعراؼ كتقاليد، كبعبارة أخرل نظرة اإلسبلـ إلى طبيعة النظم كاألنساؽ 

  التالية:االجتماعية. كخير مثاؿ على ذلك ما جاء في الوثيقة 

المكـر عبد السبلـ بن  كالخصماف ىما ... "الحمد هلل بمحضر شهيديو قد اجتمعوا بني خالد كبني سلماف
الحسن الخالدم كالمعلم أحمد بن الحاج أخريف الحسبي السلماني، بحسب الوكالة التي بين يده لحضرة الفقيو 
العالم العبلمة الفهامة السيد محمد بن الفقيو الصبار الزياتي على أف يحكم بينهم بالشريعة اإلسبلمية المطهرة 

 .3..." لفقيو يـو األحد اآلتيكاألجل للحضور عند ا

من ىنا يتضح أف علماء المنطقة كظفوا الشرع اإلسبلمي لحل جل مشاكل المنطقة، كىكذا أعاد علماء  
المنطقة النظر في السجبلت التي دكف فيها شيوخ القبائل أحكامهم كقوانينهم التي نظموا بها سلوكاتهم 

دات كالتقاليد كاألعراؼ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية. كمن بين كمعامبلتهم، كحاكلوا الموازاة بين مضموف العا
أكضح الصور التي يمكن أف نستشف منها تأثير األعراؼ كالعادات ىي النوازؿ كالقضايا المتعلقة بالزكاج، ثم 

 مسألة البيوع كالعقارات. 
                                         

 .كجيست موليَتاس كشارؿ دك فوكوخاصة كتابات ميشو بيلَت كأ - 1
سبلمية، الرباط، ، طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلالعرؼ كالعمل في المذىب المالكي كمفهومها لدل علماء المغربعمر اٞتيدم،  - 2

 . 35–34، ص ص. 1982
 .ستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومن، أمدنا هبا األدكف تاريخكثيقة خاصة ب - 3
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 األعضاف ّالعارات يف تكيني مؤعغ٘ األعضٗ: تأثري- 2–3

طقة قوانين من أجل تنظيم تلك العبلقات االجتماعية األسرية كتفادم النزاعات، كضع علماء المن الظّاز:–أ
معتمدين على العرؼ كالشرع، حيث أكضح الوزاني في إحدل النوازؿ األسلوب الذم أكد عليو العلماء في 

مع زكجها بعد ما يعطيو الوالد أكؿ زيارتها لو : "تحديد الواجبات كااللتزامات، داخل األسرة الواحدة حينما قاؿ
. مما 1الدخوؿ بها من المواشي ىو بينهما، أعني بينها كبين الزكج، ىذا إذا جرل العرؼ بذلك كإال فلها خاصة"

يوضح ضركرة إلماـ المقنن بتقاليد كعادات الساكنة كأكضاعها. كجرت العادة في بعض قبائل المنطقة أف يتحمل 
يستمر في سكنو مع كالده كيساىم في األعباء الشاقة من فبلحة اآلباء سداد مهور أبنائهم، خصوصا كأف اغلبهم 

الخ، لكن مفتي الببلد الهبطية ركز في حكمو على " البينة " على اعتبار أنها أكؿ كثيقة يبني عليها الحكم  كزراعة
ذلك، فاتضح في الشرع كقبلو العرؼ، كبما أنو لم توجد كثائق مكتوبة كال شهود كال دليل إقرار، قاـ اليمين مقاـ 

  األخير:أف فقيهنا كازل بين العرؼ كالشرع، كفي نفس الوقت راعى الشركط التي يلزمها ىذا 

 كمثلو العادة دكف الباس****  العرؼ ما يعرؼ بين الناس

 2في غير ما خالفو المشركع ****كمقتضاىما معا مشركع 

ين المجموعات كالعشائر القبلية، فالزكاج من داخل القبيلة يساىم في الحفاظ على ذلك الترابط ب  
كيكسبها كحدتها كقوتها كتبلحمها االجتماعي، كقد اعتبر مسؤكلية جماعية، يساىم فيها أغلب أفرادىا على 
أساس العبلقة االجتماعية القائمة بينهم، كالتي تحددىا رابطة الدـ. كالتزاؿ بادية غمارة إلى يومنا ىذا، تحرص 

لكن نمط الزكاج ىذا ليس عرفا  ت كالعشائر القبلية.التبلحم كالترابط بين المجموعاعلى استمرار ىذا النوع من 
ال يمكن تجاكزه، بل ىو خاضع لتغيير الظركؼ الجغرافية كبعض العوامل االجتماعية، فتتم المصاىرة بين قبيلة 

النوع من الزكاج  كأخرل، نظرا لتعرض إحدل القبيلتين لظركؼ مناخية أك سياسية صعبة، فتضطر إلى عقد ىذا
الستعماؿ أراضي كمصادر مياه القبيلة األخرل، خصوصا في فترات الجفاؼ أك في فترات الفوضى كاالضطرابات 
السياسية، فهي تضمن إلى جانبها حلفا قويا سياسيا كاقتصاديا، إال أف ذلك لم يكن يجنب القبيلتين المصاىرتين 

 صراعات كنزاعات داخل القبيلة الواحدة.المشاكل كالمنازعات الحادة، فقد كانت تنشب 

ـ، أف الخطوة األكلى لتنظيم العبلقات الزكجية قبل عقد القراف ىي 16لقد اعتبر ابن عرضوف منذ القرف 
اختبار السلوؾ الديني للزكج كالزكجة، كقنن كاجبات الزكج من أجل صيانة كرامة الزكجة، بما في ذلك تجنب 

طة ىي التي أنكرىا الفقيو أبو عبد اهلل الهبطي بمنظومتو في الباب الحادم عشر، احتكاكها باألجانب. كىذه النق
من انكشاؼ المرأة المسلمة في عصره على األجانب كالخماس كالراعي كالحائك كالحجاـ كاليهودم، كأضاؼ 

                                         
 .282 .، صاٞتزء الثاين، النوازؿ الصغرلالوزاين،  - 1
 .83 .صـ. س،  ،... العرؼ كالعملعمر اٞتيدم،  - 2
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، قبل موافقتو اإلماـ العبلمة قاسم بن ياموف الخمسي الشركط األساسية التي يجب على كلي الزكجة أف يلتـز بها
قمنا بتحليل البعد االجتماعي كالسياسي للشرط  كإذا .1على عقد القراف، كالمتمثلة في التكافؤ المادم كالمعنوم

تكريسو كتأكيده، سنبلحظ أنهم حاكلوا تجميد ىذا النوع من القضايا التي  كتبلمذتهمالذم سعى فقهاء الفترة 
كانت تحتم على علماء كفقهاء المنطقة تجاكز مرحلة التعبئة طرحت عليهم، خصوصا كأف الظرفية التاريخية  

ـ إلى حدكد توقيع 1859الدينية إلى مرحلة التعبئة القومية ضد الغزك اإلسباني للسواحل المغربية منذ معركة تطواف 
فعليها  كفي نفس الوقت، جعل الفقهاء للزكج حقوقا على الزكجة لبللتزاـ بها كاحترامها، ـ.1912معاىدة الحماية 

كفي كثيقة نادرة تعود  صيانة نفسها، كعرض زكجها كدينو كعدـ خركجها من بيتها إال إذا دعت الضركرة إلى ذلك.
ـ، نجد أف علماء المنطقة حاكلوا تحقيق التوازف األسرم، دكف التحيز لطرؼ معين، من 1914ق/1332لسنة 

مر بن عياد الترغي( ضد زكجها )عبد السبلـ أـ كلثـو بنت السيد محمد بن عامرأة )خبلؿ النظر في شكول 
 .الوثيقة( )انظرالمفتي حق الزكجة المشتكية  فأعطىالمصطاصي( بقبيلة بني سلماف، 

 2دكر العلماء في تحقيق التوازف األسرم

 
ثم  حدة،أما عن عادات كتقاليد الزكاج " العرس"، فقد كاف الرجاؿ كالنساء يتناكلوف كجبة خفيفة، كل على 

في العادة أم  ذال يتخر المفاكضات بعد مواربة قوية، فيتولى األب مهمة رفض أك قبوؿ تزكيج ابنتو، لكنو تباش
قرار، دكف أف يكوف قد استشار زكجتو آنفا. ثم يقرأ الرجاؿ الفاتحة، إف حصل توافق بينهم كرضيت األـ بتزكيج 

                                         
نكاح كما يتعلق بو مما اب الدة العيوف بشرح نظم ابن ياموف في آقر  أبو عبد اهلل ٤تمد التهامي بن ا١تدين كنوف اإلدريسي اٟتسٍت الفاسي، - 1

ـ، ص ص. 2004لبناف، –، بعناية بساـ عبد الوىاب اٞتايب، دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل، بَتكتك يباحيجب أ
36-37. 

 .ستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومن.أمدنا هبا األـ 1914/ىجرية 1332شواؿ  20كثيقة خاصة مؤرخة ب  - 2
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عن مكونات الهدية التي ستقدـ إلى الخطيبة، ابنتها، لتبدأ المناقشات حوؿ تفاصيل التنفيذ من قبيل الحديث 
 1ثور، حزاـ من حرير. زبدة،كالتي تتشكل من مقدار من الحبوب، 

كتقتضي العادة أيضا أف تقدـ بعض المبلبس ألقارب الخطيبة، من قبيل ما يدعى "العضمة" كىي عبارة عن 
دكرا"، كيهدل إلى األب كاألخواؿ كذلك ثوب يستخدـ لتغطية الشعر، كبعض األزياء التقليدية "تشاميرا" أك "قن

"رزة" مكونة من خمسة أدرع من ثوب يدعى "حياتي"، ترسل ىذه الهدايا إلى منزؿ ك حذاء جلدم يسمى "بلغة"
، كيعتبر الصداؽ كالهدايا من الحقوؽ المعقود عليها قبل الدخوؿ في 2الخطيبة في اليـو األكؿ من حفل الزفاؼ

أف رجبل عقد على امرأة من القلعة الزجلية، كلما دعاه أبوىا : "اكل تتحدل اإلىماؿببلد غمارة، حيث جاء في فت
، محاكال أف يأتي وما يلزمإلى الدخوؿ بها، كىي بالغة مهيأة الستقباؿ الرجاؿ، أخذ يتعذر بعدـ قدرتو على إحضار 
ع الصداؽ كإقامة حفلة بها إلى داره، لتمكث معو فيها دكف ممارسة الحالة الزكجية، إلى أف يتمكن من دف

ق" الحمد هلل، الواجب على الزكج أف يعمل لها العرس على ماجرت 1278فتاء عاـ الزفاؼ، كفي النازلة قاؿ اإل
بو العادة، فإف ادعى الزكج أنو لم يتهيأ لو الصداؽ بعد، فإنو يؤجل فيو، كإذا طلب منو أف تأتي الزكجة إلى داره 

اؽ، فإنو ال يجاب، ألف فيو تنقيصا من قدر الزكجة" كاهلل أعلم بالصواب، قالو الصد يهيئلتقيم معو فيها ريثما 
كنظرا ألىمية اليـو األكؿ من العرس، فإنو يدعى  .3ككتبو عبيد ربو أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده اهلل برحمتو"

 "الطبالة"ػ دة ل"نهار الهدية"، حيث يخطو الموكب الذم يحمل ىذه الهدايا على أنغاـ الموسيقى المعهو 
كيضم زمرة من الشباب الذين يرموف بالبنادؽ، يلج كل ىؤالء إلى منزؿ الخطيبة، ثم يقيم الطبالة  "الغياطة".ك

كالغياطة ضجة كبيرة، كيطلق الرماة آخر طلقة، كيتناكؿ بعدىا كل من الحمالين كالموسيقيين كالرماة كجبة مكونة 
ة أياـ يتم تحديد موعد الزفاؼ، كقد يؤجل العرس ألسباب مختلفة  كبعد بضع  في الغالب من الخبز كالعسل.

" البدك "، يتم احتفاء عائلتي الخطيبين بػ  كالحداد مثبل. إف األعراس تمتد على ثبلثة أياـ، إذ يدعى اليـو األكؿ
رفض بهذا اليـو كل على حدة، حيث يحضر طلبة القبيلة كيطلبوف من الخطيب ىدية، كيهددكنو بربطو غن ىو 

" كال يعدك أف يكوف احتفاال تقليديا عند الرجل، يتم نهار الحنايسمى اليـو الثاني " كيقدـ لهم في العادة جديا.
؛ حيث يأخذ المرأةفيو كضع القليل من الحناء على راحة اليد، كعلى العكس من ذلك، يعتبر األمر معقدا لدل 

 كتظل محتفظة بها إلى غاية الحصوؿ على لوف أحمر قاف. كقتا طويبل، يتم خبللو تضميخ يدىا كرجليها بالحناء،
"، تعتبر عمارية جبالة عموما بدائية أكثر من مثيبلتها في ك "نهار العمارية" أى اليـو الثالث "نهار الركاحيطلق عل

، حيث تنقل الفتاة الشابة إلى بيت زكجها فوؽ بغلة محاطة بأغصاف أشجار معطوفة من فوؽ، كمغطاة 4المدف

                                         
 . 53 .صـ. س،  ،... لة في الوعي الكولونيالي الفرنسيصورة جباحناف ا١تدراعي،  - 1
 . 53 .صـ. س،  ،... صورة جبالة في الوعي الكولونيالي الفرنسيحناف ا١تدراعي،  - 2
 . 11 .سابق، ص ، مرجعاإلىماؿ ...فتاكل تتحدل ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 3
 . 56 .صـ. س، ، ...ي الفرنسي صورة جبالة في الوعي الكولونيالحناف ا١تدراعي،  - 4



191 
 

ايك على شكل صندكؽ يشبو العماريات التي تستخدـ في المدف خبلؿ تلك الفترة، تحمل عائلة الزكج بح
عمارية فارغة فوؽ بغلة في اتجاه منزؿ الخطيبة التي تعود صحبتهم رفقة أقاربها، كقد تتعرض العمارية للرجم 

 . 1لة ذاتهابمقبلع من قبل صبياف القبيلة، إذا تعلق األمر بفتاة ال تنتمي إلى القبي

كقف فقهاء منطقتنا إلى جانب المرأة الغمارية، كحاكلوا قصارل جهدىم حماية كصيانة حقوقها  الطالم:-ب 
الشرعية كضماف احترامها كنصف المجتمع، تجلى ذلك بوضوح في النازلة التي طرحت على علماء فاس 

مضمونها أف رجبل غاب عن زكجتو مدة كاستشكل أمرىا على مفتي الببلد الهبطية سيدم أبي القاسم بن خجو، 
خمسة أعواـ كترؾ أمبلكو، فرفعت أمرىا إلى القاضي ليمكنها من كاليء صداقها، كرغبت في تعجيل طبلقها، 

 يثبت موتو. أف يبقى الكاليء في ذمة الزكج إلى أف يظهر أك؛ عدـ أخذ كالئها معجل؛ النفقةب يلي:فأمر بما 

رجل يستغل متاعو كمتاع زكجتو، كأراد أف يستبد بالربح كيمنع زكجتو منو، أما في قبيلة بني زجل فقد كاف 
، كفي 2لكن اإلفتاء جاء ليبين لو أف ذلك ليس من حقو أم "كجوب شركة زكجين في ربح ناتج عن ماؿ بينهما"

 . 3الحق في أف تأخذ حقها مع زكجها فيما اكتسباه للمرأةنفس القبيلة أصدر العلماء فتول تبين أف 

ستنتج أف معظم القوانين المسطرة في أجوبة العلماء، في أبعادىا االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ن
ساىمت في حماية العبلقات الزكجية. كاستمراريتها ىي استمرارية للمجتمع الغمارم، خصوصا كأف المجتمع كاف 

ها، كلهذا السبب أفتى أبو مهدم عيسى في حاجة إلى التبلحم كالترابط لمواجهة األخطار المحدقة بالببلد برمت
، 4الشريف بالتزاـ الزكج بحق الزكجة في إجبارىا على رحيلها عن موطنها بعد عقد القرآف كإال جعل أمرىا بيدىا

ككذلك حق تصديق المرأة في نفي تهمة الزنا، الذم أفتى فيها الفقيو الغمارم  5أك عدـ لزـك رجل طبلقا أكره عليو
. كمن الحاالت النادرة التي رصدناىا حوؿ الطبلؽ في الفتاكل الغمارية خبلؿ الفترة 6ابطعبد المالك المر 

المدركسة، ما أفتى بو الفقيو عبد السبلـ بن محمد أصباف الحسني حوؿ كجوب الطبلؽ البائن على رجلين كل 
عض الحاالت الشاذة )حالة . كنادرا ما كانت تطرح عليهم نوازؿ تتعلق بالطبلؽ، باستثناء ب7منهما حنث في يمينو

. كيعزل ذلك إلى أف أغلب النزاعات العائلية، كانت تجد من يسعى إلى حلها 8الرجل المجذـك كحالة الرتق(
                                         

 . 56 .صـ. س،  مرجع سابق،حناف ا١تدراعي،  - 1
 . 163 .صـ. س، ، ىماؿاإل فتاكل تتحدلا١تواىيب،  - 2
 . 162 .، صا١ترجع نفسو - 3
 . 41–40 ص. ص اٞتزء األكؿ،مصدر سابق،  العلمي، - 4
 . 37 .صا١تواىيب، ـ. س،  - 5
 . 18 .ص ا١ترجع نفسو، - 6
 . 27 .ص١تواىيب، ـ. س، ا - 7
 . 17–16 ص. ، صا١ترجع نفسو - 8



192 
 

داخل األسرة الكبيرة كالعشيرة األقربين، كعلى الرغم من حدكث الطبلؽ أحيانا، فإف األمل في فسخو كالعمل 
المطلق نفسو، بعد تبلشي حدة الغلياف كدكافع االنفعاؿ، غالبا ما كاف على إلغائو كاف يظل قائما، بل إف الزكج 

 يعود إلى طلب الصلح.

انصب اىتماـ فقهاء المنطقة على تهيئ كسط نقي كبيئة مبلئمة، لتنشئة أجيالهم المقبلة؛ حيث جعل  :األبياٛ-ز 
لة عن سلوكات كتصرفات األبناء للصبي كاجبات كحقوقا لو كعليو، مؤكدين على أف اآلباء مسؤكلوف مسؤكلية كام

داخل المجتمع، كقسم مراحل تكوين األطفاؿ، كخصص كل مرحلة بمناىج كطرؽ معينة في التعامل معهم، كىي  
 كالتالي:

: كىي فترة حضانة كرضاعة الطفل، كينبغي أف يراقب فيها مراقبة دقيقة، كأف يحسن اآلباء المرحلة األكلى -
كفي أغلب النوازؿ التي  سلوؾ الحاضنة كعقيدتها. ية، كقد ركز في ىذه النقطة علىاختيار من يتولى ىذه المسؤكل

د يقوؿ العلمي طرحت على فقهاء المنطقة المدركسة، كانت الحضانة تقتصر على الجد أك الجدة، كفي ىذا الصد
ثم رغبها جد : "سئل أبو العباس سيدم أحمد بن عبد الوىاب الشريف عن امرأة حضنت ابنة بنتها، في نوازلو

. أما في نوازؿ محمد الهبطي المواىبي، فقد 1تأذف للمحضونة في زيارتو، فأذنت لها الحاضنة" أفالمحضونة 
سئل محمد الصادؽ بن المختار ابن ريسوف الحسني العلمي عن حضانة بنت عبد السبلـ ابن مرزكؽ الغمارم 

كتركهما بدكف كصي عليهما، كخلف األب ما يورث "الحمد هلل كحده، الصبي أك الصبية إذا مات أبوىما  :فقاؿ
عنو، فإف النظر في ذلك لمتولي أمور المسلمين كىو قاضي البلد، كعلى ىذا فبنت عبد السبلـ بن مرزكؽ التي 

، الكائن تحت يد جدىا أبيهافي حضانة كالدتها يجب على القاضي أف ينزع ماؿ الصبية المتخلف لها عن 
قاء نصيب المحجورة تحت يد لإكأما  عو لمن يقدمو عليها، كأال يجعلو تحت يد أمين،المعلم محمد كركاج، كيدف

كمن أبرز القضايا التي طرحت على علماء المنطقة بخصوص الحضانة قضية "  .2جدىا، ال يسوغ كال يحكم بو"
أمهم إذا كانت غير  أبنائها من زكجها المسلم" فأجابوا بأف األكالد الصغار ال ينزعوف من استحقاؽ يهودية حضانة

 .3مسلمة، كلو أسلم أبوىم، كتبقى الحضانة لها كتستمر حتى يبلغ الذكراف كتنكح األنثى كيدخل بها زكجها

نستنتج إذف أف الحضانة تسقط على األمواؿ التي يتركها اآلباء، حيث يصبح أمر التصرؼ فيها لقضاة 
 انة.المحاجر، بينما ال يعتبر اإلسبلـ شرطا أساسيا في الحض

: كىي حينما تبدك على الصبي مؤشرات التمييز، كعلى اآلباء أف تتغير نظرتهم كتعاملهم معو المرحلة الثانية -
ككأمثلة على ذلك: مراقبة المشي كالحركة من خبلؿ منع الصبي من النـو نهارا، لكي ال يتعود الكسل كالخموؿ، 

                                         
 . 294 .، صالعلمي، مصدر سابق - 1
 . 56 .سابق، ص ا١تواىيب، مرجع - 2
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بلبة جسمو كخشونتو، كما يمنع البصاؽ كالمخاط كخصوصا إذا كاف الفراش ناعما، فإنو ال يحسس الطفل بص
، ثم مراقبة سلوكاتو كتصرفاتو داخل البيت كخارجو، 1كالتثاؤب بمحضر أحد ككضع رجل على رجل، ككثرة الكبلـ

فيتعود الطفل على القناعة في األكل كاللباس، كأف يحبب إليو اإليثار بالطعاـ كقلة المباىاة بو كالقناعة بالطعاـ 
ما يجب التأكيد على ميزتي التواضع كاإلكراـ حتى يعلم أف الرفعة في العطاء ال في األخذ. كما يراعى الخشن، ك

الجانب النفسي للطفل، خصوصا فيما يتعلق بمدحو كتشجيعو أك زجره، كيتضح أف الطفل مادة خامة، قابلة 
أنماطو كحيثياتو، خصوصا خبلؿ ىذه للتحويل كالتأثر كالتأثير داخل مؤسسة األسرة، قبل أف يواجو المجتمع بكل 

الفترة المدركسة، التي ركز فيها علماء كفقهاء المنطقة على كضع أسس متينة من أجل تتبع مراحل تنشئة الطفل 
ـ، كعقد معاىدة الحماية 19كحمايتو من المؤثرات الخارجية )الضغط االستعمارم خبلؿ النصف الثاني من القرف 

ـ(، مبرزين دكر اآلباء في تحمل مسؤكلية تصورات كأحكاـ األبناء حوؿ 20ف خبلؿ النصف الثاني من القر 
حيث  سمولييراالتطورات التي يعرفها محيطهم بمفهومو الضيق كالواسع، كىو ما تترجمو الصورة التي نقلها لنا 

المدركسة على  ، كما أفتى علماء المنطقة2كما أف يبلغ الطفل سن الثامنة، حتى يتعلم استعماؿ الهراكة": "يقوؿ
 التكوين النفسي للطفل من جهة ثانية.ك  للحفاظ على التماسك االجتماعي من جهة 3كجوب كفالة اليتيم

داخل  وتغلغلكبناء على ذلك ظهرت لنا الشخصية الغمارية الرافضة للتواجد االستعمارم، كالواعية بخطورة 
. لقد اإلسبانيمع المخزف المغربي كاالستعمار التراب المغربي، كيظهر ذلك في موقف قبيلة غمارة كعبلقتها 

شكلت األسرة الغمارية إذف النواة األكلى للبناء القبلي كالخلية األساسية لئلنتاج، كتعرضت لتطور ال يمكن 
تجاىلو خبلؿ الفترة الممتدة بين أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين. فاألسرة الكبيرة أك العائلة 

ىورت بشكل كاضح، بسبب ظركؼ استجدت منذ منتصف القرف التاسع عشر، كحالت دكف نمو الممتدة تد
كتجدد ىذا الشكل من التنظيم العائلي، الذم تعرض إلى االنقساـ، تقلصت معو مساحات االستغبلليات الزراعية 

تربية الماشية  المشتركة، كتجزأت حصة المياه بين الورثة، لدرجة فقدت معها كل فعالية كانعكس الوضع على
بدكرىا، إذ في غياب "التقسيم العائلي للعمل" الذم كاف جاريا زمن العائلة الكبرل، أصبح كل رب أسرة صغيرة 

 .4يدبر مصير قطيعو الصغير كمحيطو الضيق، كفق توزيع كقتو اليومي

 :العام٘األعضاف ّالعارات يف احلٔاٗ  تأثري- 3–3

                                         
. أنظر كذلك 395، ص. 1976، السنة 27العدد  مجلة البحث العلمي،عبد القادر العافية، "رسالة التوادد كالتيابب/أٛتد ابن عرضوف"،  - 1

 .٥826تطوط با٠تزانة العامة بتطواف، ٖتت رقم  رسالة التوادد كالتحابب،أٛتد ابن عرضوف، 
 . 251 .ص اٞتزء الثاين،، ...، المغرب المجهوؿموليَتاس - 2
 . 72 .ص ،مرجع سابق ا١تواىيب، - 3
 .51 .ص.، ـ. س، .. المخزف كالضريبة كاالستعمار، ضريبة الترتيبالطيب بياض،  - 4
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ماية المعامبلت كتبادؿ المصالح كالتصرفات، من بيع كشراء كعقود كجد علماء المنطقة صعوبة كبيرة في ح
النيابة العرفية التي تلـز النائب كالمنوب عنو شراء شيء أك أداء أكال، كطبلؽ من سلطة األعراؼ كالعادات. نذكر 

ة كالدليل . كىذا يفسر أف العرؼ كاف بمثابة الحج1خدمة، فأقر علماء المنطقة بالتزاـ عرؼ كعادة أىل المنطقة
القاطع الذم يرجع إليو، للفصل في مثل ىذه المنازعات التي تفرض إلماـ المفتي بأحواؿ الساكنة كتقاليدىا 
كعاداتها، حتى يتمكن من إيجاد الرأم الصائب، كالحل األمثل لهذه المشاكل التي أفرزتها التطورات العامة التي 

 عرفتها المنطقة.

كالشركات، حيث ركز فيها القانوف العرفي على األىمية الكبيرة لؤلرض،  تاراباإليجالعقود المتعلقة  ثانيا،
فقهاء المنطقة، لم  أحكاـمن أجل الحفاظ على كحدة األرض التي ىي كحدة األسرة. كتجدر اإلشارة إلى أف 

، كتنوع تقتصر على األعراؼ، ألف رغبتهم كانت أكيدة في التخريج كاالستنباط لمبلحقة التطور الزمني من جهة
أعراؼ الناس كتقاليدىم من جهة ثانية، فلجأكا إلى إعطاء العمل قوة النفوذ كاالعتبار كالصفة القانونية. كبناء على 
ذلك، لم يكن لؤلعراؼ كالعادات تأثير قوم، بالمقارنة مع باقي مناطق المغرب خبلؿ ىذه الفترة، خصوصا كأف 

اكلوا إيجاد حلوؿ تزاكج بين مبادئ الشريعة اإلسبلمية كالممارسات الفقهاء لم يقفوا موقفا متشددا تجاىها؛ بل ح
العرفية المتناقضة مع الشريعة، فكتبوا كتبا فقهية يحاكلوف فيها الحفاظ على ثبات األسس الفقهية، فأكجدكا 

ف ستتبدؿ للعرؼ حيزا في األحكاـ الشرعية، من أجل إقناع العقلية الغمارية بأف ىذه األخيرة، مهما تبدلت، سيكو 
 .2الوسائل كاألساليب، بما أف المبدأ األساسي ىو إحقاؽ العدؿ كمراعاة المصلحة العامة

ساىمت ىذه المواقف المرنة للفقهاء كالعلماء  بعض الظْاٍض الػضٓب٘ يف اجملتنع الػناصٖ.–أ
ات مخالفة سلوكات كتصرف في الكشف عن عادات كأعراؼ، اصطلح عليها بدعا أم ظواىر اجتماعية غريبة أك

للواجبات الشرعية. كمما الشك فيو أف البدع التي عرفتها المنطقة ترتبط ارتباطا كثيقا ببنيتها العامة كظرفيتها 
التاريخية، فعلى الرغم من انتشار اإلسبلـ بالمنطقة كتعدد المراكز الثقافية، التي تزخر بعلماء كفقهاء ذائعي 

ريبة بعيدة عن التعاليم اإلسبلمية كمبادئ األخبلؽ السامية، ناجمة الصيت، فإف ذلك لم يمنع من كجود عادات غ
عن ترسبات قديمة كإكراىات سياسية كاقتصادية، كلعل أىم المصادر التي يمكن االعتماد عليها ألخذ تصور عاـ 

ة، مما حوؿ البدع التي تفشت في ببلد غمارة، ىو منظومة الشيخ اإلماـ أبي عبد اهلل الهبطي كالجواىر المختار 
كقفت عليو من النوازؿ بجباؿ غمارة ألبي محمد عبد العزيز بن الحسن الزياني، باإلضافة لفتاكل تتحدل 
اإلىماؿ لمحمد الهبطي المواىبي، كال ننسى طبعا كتابات مولييراس كادكارد ميشوبيلير كاألرشيف اإلسباني، كلها 

                                         
ألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، طبعة كزارة ااٞتزء األكؿ، ، ىماؿ في شفشاكف كما حولها من جباؿفتاكل تتحدل اإلأنظر ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 1

1998. 
لشؤكف اإلسبلمية، اٞتزءاف طبعة كزارة األكقاؼ كا ىماؿ في شفشاكف كما حولها من الجباؿ،، فتاكل تتحدل اإلطي ا١تواىيب٤تمد ا٢تب أنظر - 2

 . 1998كؿ كالثاين، األ
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كأخبلقها كتقاليدىا في شتى المناسبات العامة تعتبر كثائق اجتماعية فريدة رصدت عادات ساكنة المنطقة 
كالمبلحظ أف ابن عرضوف حينما عقب على السلوكات الفاسدة، لم يستثن عامة أك خاصة من تحمل  كالخاصة.

كالدرز )انظر  1المسؤكلية في انتشار بعض الظواىر الغريبة، كالتي استمر العديد منها إلى يومنا ىذا كالوشم كالزفن
تبلط في الوالئم كما صاحبها من المحرمات كالخمر، كإيقاد الشمع بالمنار أماـ العمارية كخلفها، الجدكؿ( كاالخ

 ككلها عادات مازالت إلى يومنا ىذا.

كاف –التي ىي األجزاء الغربية من جباؿ الريف–بغمارة 2كمما يبلحظ في ىذا الصدد أف عادة الوشم
عة في الوشم إلى اليـو في إقليم الريف شرؽ غمارة كفي كثير من يمتهنها الوشاـ الذكر، في حين أف العادة المتب

. كفي ىذا 3األقاليم األخرل، أف المرأة الواشمة ىي التي تمارس الوشم على الفتيات كالنساء كعلى الرجاؿ أيضا
السياؽ كقف مبعوث مولييراس على عادات غريبة تميزت بها بعض قبائل غمارة، كمنها أنهم يختاركف دجاجة 

الببليدكر  فقط ثمارقوة كفتوة، يربطونو في ركن كيعطونو األكل؛ بل  أكثرلكنهم يفضلوف أف يكوف ديكا ك 
Belladone4  .كحدىا على مدل أسبوع، كعندما يتساقط ريش الحيواف بفعل السم، يذبح ثم يطبخ بالزبدة

ثر بغطاء دافئ جدا لمدة ثبلثة أياـ ، كيبقى نائما كىو مدأياـفالطالب الضعيف الذاكرة يأكل من الديك مدة ثبلثة 
ركاج ىذه النبتة في كل ربوع المغرب، حيث  لما يسهأيضا، كبعدىا يستيقظ رجبل ذكيا كتعود ذاكرتو قوية، كىو 

يساكم ثمنها فرنكين للرطل بطنجة كفرنكا بتطواف كثبلثة فرنكات بوجدة، كيزداد سعر النبتة كلما ابتعدنا عن 
لمغرب المجهوؿ عادة قطع الطريق، حيث تعرض مخبره أكثر من مرة للسرقة كقطع . كما رصد صاحب ا5غمارة

ككصل إلى قاع اسرس بدكف مشاكل، علما أف بعض اللصوص كانوا قد اعترضوا طريقو، أثناء : "يقوؿ إذطريقو، 
لمدركسة . كما يؤكد ىذه الظاىرة في المنطقة ا6كلوجو األراضي الغمارية، كتركوه شبو عار على شاطئ البحر"

صدكر العديد من الفتاكل التي تحـر كتجـر ظاىرة قطع الطريق كالسرقة، حيث كجدنا في نوازؿ محمد الهبطي 
كفي قبيلة بني زجل الغمارية سئل مفت عن شخص اتهم بسرقة شيء، كىو مشهور : "المواىبي النازلة التالية

ف يغـر جميع ما سرؽ كما غصب، عمبل بثبوت بذلك، فأجاب عن النازلة في إطارىا العاـ، بأنو على الغاصب أ
                                         

ن فقهاء القرف بلغة موليَتاس، كقد كانت ىذه الظاىرة منتشرة ُب عهد الشيخ عبد اهلل ا٢تبطي كغَته م( الغلماف)ك العايل الزفاف لغة: الرقاص. أ - 1
رقصو مقطوعات غنائية ثناء بالغ االستهتار، حيث كاف يردد أا ك العايل كاف شخصا مستهًت العاشر، كيبدك من أكصافهم أف الزفاف أك الرقاص أ

 ىل جانب ذلك يتميز هبندامو ا٠تاص. خليعة، كىو إ
٘تييزا ٢تا عن الفىت، شكاؿ الوشم ا١تنتشرة ُب ببلد غمارة شكل يسمى "السيالة" كىو عبارة عن خط عمودم يرسم على ذقن الفتاة من أبرز أ - 2

ارة ما يزاؿ بعض الناس يقولوف " إف كُب جهات من غم ،ىل يومنا ىذاكىي ما تزاؿ ٖتمل ىذا االسم إجباؿ غمارة،  خر استعما٢تا ُبكالسيالة تأ
 نثى.مل افعل كذا فأنا صاحب )سيالة( " أم أ

 . 158 .صـ. س،  ،...حوازىاكاالجتماعية كالفكرية بشفشاكف كأ الحياة السياسيةعبد القادر العافية،  - 3
 . 246–245 ص. ص اٞتزء الثاين،صدر سابق، م موليَتاس، - 4
 ا١تصدر نفسو، الصفية نفسها. - 5
 . 203 .مصدر سابق، ص موليَتاس، - 6
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كىم " :الطابة بكثرة، حيث يقوؿ مولييراس. كمن العادات األخرل المرفوضة شرعا، تدخين الكيف ك 1سوء حالو"
يخصصوف لهاتين العشبتين بقعا شاسعة في حقولهم، كيعتنوف بها بشكل كبير كيبذلوف كل جهدىم لحمايتها من 

 .2ر إلى فاس كتطواف كطنجة"كتصد ... فناطيس الخنازير

 3الظواىر التي عرفتها قبائل غمارة خبلؿ الفترة المدركسة

 المصدر
النسبة 
 المئوية

 تاريخ اندثارىا بالمنطقة
تاريخ انتشارىا 
 بالمنطقة الغمارية

عدد 
 تكرارىا

أنواع 
 الظواىر

ا١تغرب اجملهوؿ، ٣تلة 
ىيسربيس، األلفية، ا١تعرب 
الفصي ، منظومة ابن 

 .ياموف

55% 
مازالت منتشرة ُب بعض 
القبائل الغمارية )٪توذج بٍت 

 بوزرة(
متأثرة بالتيارات 
ا٠تارجية اليت غزت 

 مشاؿ إفريقيا
لكن اٟتديث 
أك عنها كبدعة 

منافية  ةظاىر 
للتعاليم اإلسبلمية  
كاف مع ظهور 
دعاة اإلصبلح 
با١تنطقة أكاخر 

 ـ.15 القرف

+ + + 
+ + + 
+ + 

 الوشاـ

33% 
 

 معظم القبائل مازالت ُب
 الغمارية.

+ + + 
 الزفاف + + +

٣تلة  اجملهوؿ،ا١تغرب 
ىسربيس األلفية، منظومة 

 ابن ياموف.

11 % 
 الزالمة + + انقرضت 

ا١تغرب اجملهوؿ، ٣تلة 
 ىسربيس، األلفية

0.5% 
 

مازالت ُب بعض القبائل 
 الغمارية.

+ 
 الطيرة 

ا١تغرب اجملهوؿ، ٣تلة 
ومة ىسربيس، األلفية، منظ

 ابن ياموف
 الرقاد + انقرضت 0.5%

 المجموع 18   100% 

                                         
 . 651 .صـ. س، ، ...ىماؿفتاكل تتحدل اإل٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 1
 . 246 .مصدر سابق، ص موليَتاس، - 2
. 129ـ، ص 1925ن سنة كىل ماد: الثبلثة أشهر األعداأل Hespéres (ربيسىس)ْتاث عن ىذه الظواىر ُب ٣تلة ىناؾ ٣تموعة من األ - 3

، كالثبلثة 56اىل  31ص. من ص 1948شهر الرابعة من سنة ، كالثبلثة أ511اىل  323ص.  من ص 1946شهر الرابعة من سنة كالثبلثة أ
 من 1951كىل من سنة شهر األ، كاأل346–333–46–11ص. كص  297–289 ص. من ص 1949شهر الثالثة كالرابعة من سنة أ

 .325–299 ص ص.
Hespéris, Archives Berbéres et Bulletin de L’institut des Hautes-Études Marocaines, Tome 1, 1925, p.129. 

Hespéris, op. cit., Tome 4, 1946, pp.323–511. 

Hespéris, op. cit., Tome 4, 1949, pp. 11 -46 - 289 –333. 

Hespéris, op. cit., Tome 1, 1951, pp.299-325. 
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كتجدر اإلشارة إلى أف استهبلؾ األعشاب المفسدة لم يقتصر على ببلد غمارة، بل تعداىا إلى باقي مناطق 
عبد الهادم بن أحمد ك  المغرب، مما حتم على علماء المغرب خبلؿ الفترة المدركسة )كجعفر بن إدريس الكتاني

، ثم بعدىا 1الصقلي كأحمد بن الخياط الزكارم( إصدار مجموعة من الفتاكل تحـر ىذه الظاىرة الحسني
 .2(ـ1304/1884)محـر  23استصدر المولى الحسن فتول من الفقهاء بتحريم تجارة األعشاب المخدرة بتاريخ 

موالنا الحسن بإحراؽ ما ، أمر ىػ 1304جمادل الثانية  4كفي يـو االثنين : "كفي نفس السياؽ يقوؿ محمد حجي
األسواؽ كغيرىا، كنهى عن استعماؿ ذلك كالبيع كالشراء فيو  كما فيفي الكندرة، بمبلح مراكش، من كيف كطابة 

أك حرث شيء من ذلك، كمن كجد تحت يده يزجر كيردع، كأصدر أمره بذلك لجميع المدف كالمراسي كالقبائل 
بأف  أكالات صحيحة كموثوؽ بها أـ ال، فإف ذلك يوحي لنا كعموما، فسواء كانت ىذه العاد .3كغير ذلك"

على الرغم –المنطقة كانت غنية بتراث فكرم كثقافي شعبي، مرتبط أشد االرتباط باألعراؼ كالتقاليد الخاصة بها
بأنها حاكلت التكيف مع الواقع  ثانياكيوحي –من التطورات كما تحملو من تأثيرات سلبية أك إيجابية )ناذرا(

 سلوب الذم تمليو الظركؼ، أك الرد على التأثيرات الخارجية، التي حاكلت فك عزلتها كاقتحاـ قوقعتها.باأل

كمن العادات كاألعراؼ الحميدة التي لوحظت  :الػناصٖمناسز مً العارات احلنٔزٗ يف اجملتنع –بـ 
  منها:في المجتمع الغمارم خبلؿ الفترة المدركسة، نذكر 

عند ازدياد مولود ذكر، كدجاجة عند كالدة أنثى، ثم يعد مرؽ للنفيسة التي يتعين عليها أف  يذبح ديك العقيقة: -
تلبث في غرفتها سبعة أياـ، بيد أف الفقر المرتبط بمنطقة جبالة عامة يجعل المرأة غير قادرة على المكوث في 

نزلية، حيث تطلق البندقية بعض ، إذ سرعاف ما تخرج منها، متفرغة النشغاالتها الم4الغرفة طيلة ىذه األياـ
 )نهارالطلقات في قوار المنزؿ من قبل أبي الزكج، أيا كاف جنس المولود. كيحتفى بالعقيقة في اليـو السابع 

، كال تختلف الطقوس االحتفالية التي يقيمها المجتمع الغمارم عن مثيبلتها في القبائل العربية السهلية السابع(
جديا في الغالب األعم، كيطلق اسما على كلده، كيعد طعاما يتناكلو  ب كبشا أككفي المدف، حيث يذبح األ

الرجاؿ عند تسمية الطفل، كتحل بعدىم النساء، يحضره كالدا األب ككالدا األـ كجميع أفراد القبيلة. يقدـ 

                                         
، دراسة كٗتريج، ْتث لنيل شهادة عشاب المفسدةمجموع في صاكة األ٣تموع ىذه ا١تخطوطات ُب ْتث أ٧تزه عبد الرحيم الدشَتم،  يوجد - 1

 ": ؿ جعفر بن ادريس الكتاينذ يقو .، إ100–60، ص ص.2012ا١تاسًت ُب التاريخ، نسخة مرقونة بكلية االداب كالعلـو االنسانية بتطواف، 
ات ا١تفسدات عشاب ا١ترقد ٦تا استشارىم من تسري  صاكة األيده اهللب العلماء للسلطاف موالنا اٟتسن أىذا جوا ... بسم اهلل الرٛتاف الرحيم
انت كعثر عليها من غَت عشاب مع حرقها حيث ما كا كيقينا، كىو تسري  صاكة ىذه األف يداف اٟتق تعاىل بو قطعكغَته ... كالذم يعلم أ

من اطلع عليو منهم ف ارتياب، كذلك ُب ٚتيع الرحاب كاألمصار كسائر البلداف كاألقطار، حىت ال يتوصل أحد من ىؤالء الفسقة إليها ... كأ
 ..."  و ٖتل بو العقوبة الشديدة، فإنك يشًتمكىو يستعملها اك يزرعها أك يبيع فيها أ

 . 286 .ص ،2002 ،الدار البيضاء ،الطبعة الثالثة ،دار الرشاد اٟتديثة ،3ر التاريخ، ج المغرب عبإبراىيم حركات،  - 2
 . 2772 .ص ،1996سبلمي، ، دار الغرب اإل8، اٞتزء عبلـ المغربموسوعة أ٤تمد حجي،  - 3
 .60 .، صحناف ا١تدراعي، مرجع سابق - 4
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الدجاج الضيوؼ في العادة ألبوم المولود الجديد ىدية مكونة من بعض الخبز، كمية من الدقيق، الزيت، 
كجبالة كالبيض. كتعتبر الهدايا بمثابة دين يتوجب أداؤه في أكؿ مناسبة، كينسحب ىذا األمر على ببلد غمارة 

في مناسباتو العائلية –، حيث يشرع الفرد في رد مقابل ما تلقاه1سكاف القبائل العربية كسكاف المدف كعلى
وؿ بأف ىذه الهدايا تشكل إسهاما حقيقيا من كيمكن الق في أكؿ فرصة تصادفو.–المختلفة من عقيقة كعرس

جميع أفراد الجماعة للشخص الذم تجبره الظركؼ على إنفاؽ مصاريف بالغة. يقص القليل من شعر المولود من 
مقدمة الرأس تحديدا، بعد أربعين يوما من مولده. كيشكل مناسبة لحفل عائلي صغير، يحضره األقارب فقط، 

 .2طاير"يتناكلوف رغيفا يدعى "الف

تستعمل في قبائل غمارة كحتى جبالة كلمة " الطهارة " للداللة على الختاف، كإذا توخينا التدقيق، فإف  الختاف: -
لفظ الختاف أكثر داللة على العملية التي تجرل من كلمة الطهارة التي تشير إلى الغاية من الختاف، كتستخدـ 

. كيقاـ الختن عند قبائل غمارة 3ؿ المصطلح الذم يعني السببقبائل غمارة الكلمة التي تشير إلى النتيجة بد
بصفة خاصة في ذكرل ميبلد النبي )عيد المولد( يـو الثاني عشر من ربيع األكؿ، حيث يتم الختن عادة في 
إحدل المزارات الرئيسية في القبيلة )سيد(، إذ يتولى العملية " المعلم الحجاـ "، حيث يجتمع حوؿ قبة السيد 

عة من المعلمين؛ ثم يصل الطفل إلى أحدىم. تقـو قبائل غمارة بعملية ختاف األطفاؿ في سن مبكرة جدا، مجمو 
يختلف من أسرة إلى أخرل، كيتراكح بين عشرة أشهر كخمس سنوات على األكثر، كيلبس الطفل الذم سيخضع 

لمدف ، على غرار ما يجرم في اللختاف زيا جديدا يتمثل عادة في "الجبلبة"، كيضيف األغنياء فقط "السلهاـ"
تضمخ يد الطفل كرجبله بالحناء، كيربط في عرقوبو األيمن شريط من الحرير األحمر، يضم  كفي القبائل العربية.

. كيحمل الطفل كراءه قدحا 4كالحرملعملة نقدية زىيدة، حبة مرجاف، كيس صغير بو قليل من الملح ك"الشبة" 
طو بيضة نيئة، كيستخدـ مسحوؽ الحناء لتهدئة الجرح، كتمنح البيضة يوجد بو مسحوؽ الحناء، غرزت بوس

، 5للمعلم. يتكوف الموكب من الطبالة كالغياطة، كتفرغ طلقات من البندقية في المزار الذم يشهد ىذا االحتفاؿ
 يمنح مقدـ السيد قدرا ماليا من صندكؽ المزار للمعلم الحجاـ لقاء عملو، كيجمع إضافة إلى ذلك البيض

المقدـ لو من قبل أسر الطفل. ثم يعود الطفل إلى حاؿ سبيلو بنفس الطقوس االحتفالية التي أتى بها، أم مرفقا 
بسيدتين أك ثبلثة من عائلتو، يحملن قصبا علقت بو خرؽ أك أحزمة، يصدرف الزغاريت، كيتكوف الموكب من 

                                         
 .60 .، صا١ترجع نفسو - 1
مارة، كيرادفها لدل سكاف ا١تدف كقبائل السهوؿ لفظ الرغايف. كتستعمل ُب طنجة كفاس كمكناس كلمة " كلمة تستعمل ُب منطقة جبالة كغ  - 2

. كال يعد جبالة كببلد غمارة ىذا النوع من بَت كالقبائل العربية " الفتات "الًتيد " للداللة على نوع شفاؼ من الرغيف، كيدعى ُب القصر الك
 العجُت.

 .62 .صـ. س،  ،... بالةصورة جحناف ا١تدراعي،  - 3
 . 62 .، صا١ترجعنفس  - 4
 ٢تذا الفرنسي ا١تتبج  بتفوقو اٟتضارم. لونياليةٝتى ميشو بيلَت ىذا االحتفاؿ بالتخلف اٟتضارم كىوما يعكس ا٠تلفية الكو  - 5



199 
 

الخبز كالعسل فقط، حيث يجلب سكاف القبيلة الطبالة كالغياطة. كيحضر الطعاـ ذاتو إباف كل ختاف، يتكوف من 
ككذا األبواف الخبز، كيجهز أبو الطفل العسل. كتقدـ من جانب آخر الهدية االعتيادية التي سبق أف ذكرنا بأنها 
مجرد أداء لدين سابق، حيث تمنح النسوة كل كاحدة على حدة مبلغا نقديا بسيطا لؤلـ، ال يتجاكز خمسين 

الذم كضعت فيو عملة نقدية كحبة مرجاف ككيس –فل في عرقوبو األيمن بالشريط الحريرم، كيحتفظ الط1سنتيما
 إلى أف يشفى تماما.–من الملح كالشب كالحرمل

تحل جماعة القبيلة بمنزؿ الفقيد بمجرد كفاتو لتقوؿ لعائلتو العبارة المعتادة " اهلل يعظم األجر"، يلبث  المأتم: -
ساء فيلجن إليو. يربط إبهاما الميت بخيط، يثبت فكاه بقطعة قماش كتسدؿ عيناه الرجاؿ في باب البيت، أما الن

"المحمل" من مسجد ك ثم يغطى، ثم يستعار بعد ذلك "المغسل" الذم يستخدـ لغسل األموات ككذا "النعش"
ن في القبيلة، حيث تعد ىذه اللواـز في العادة اعتمادا على الماؿ الذم يكوف في ملك حبوس المسجد، كيمك

بعض المساجد  رأال تتوفأحياف كثيرة أف يعدىا أحد سكاف القبيلة لنفسو، كيجعلها كقفا، كيتفق في بعض األحياف 
يوضع الميت فوؽ المغسل بزيو،  لجماعة مصارؼ "النعش" ك"المغسل".الصغيرة على حبوس، آنذاؾ تتولى ا

، حيث ال يقدـ أم أجر لقاء ىذا العمل، فهو كتعين الجماعة إثر ذلك سكاف القبيلة الذين يقوموف بحفر القبر
"السيد"، بػ  صنيع مجاني مفركض على أعضاء الجماعة في كل قبيلة، كتوجد المقبرة في حاشية القبيلة، كتحيط

إف كجد، أك تقع على مقربة من المسجد. ثم يشترل ثوب قطني إلعداد الكفن من القبيلة ذاتها أك من قبيلة 
يط كإبرة لخياطتو، إذ يشترط أال يكونا قد استعمبل من قبل، حيث تستعمل ستة عشر مجاكرة، كيقتنى أيضا خ

. يكتفي الفقراء الذين ال يستطيعوف شراء ستة عشر 2ذراعا من القطن في إعداد الكفن الذم يتكوف من عدة قطع
أس، حيث ال يخاط ذراعا بثمانية أذرع قطنية، يعدكف بها ما يشبو كيسا مربوطا من تحت القدمين كمن فوؽ الر 

تقتنى "الدركر"  الكفن في منزؿ الميت، بل يتولى ىذا العمل صانع مختص أك فقيو المسجد في بعض األحياف.
. يجتمع جميع طلبة القبيلة كالقبائل المجاكرة كالخزامى كالعطرأم الشموع كالغسوؿ كالزعفراف كالورد الفيبللي 

وءة بالماء، كيلج طالباف إلى غرفة الميت كيوقداف شمعة، في منزؿ الفقيد، كتسخن جملة من القدر الممل
 كيغسبلف جسده بعد خلع جميع مبلبسو.

إذا توفيت امرأة، فإف النساء ىن البلئي يتولين الغسل، شريطة معرفتهن بكيفية تأدية الصلوات األساس، ثم 
يلطخ بالحناء إف كجدت في "الغاسوؿ" كالماء الدافئ، ثم بػ  يخضع الجسد للوضوء األصغر كاألكبر، كيغسل

كيضمخ القبيلة، كيلبس الجسد الكفن الذم كتبت عليو عبارة "ال إلو إال اهلل، محمد رسوؿ اهلل " بالزعفراف 
، كيوضع فيو الورد الفيبللي كالخزامى، كيرش بماء الورد كماء الزىر إف كجد. كيذبح األقارب بالموازاة مع بالعطر
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دياف حسب ثركة الفقيد، ثم يفتحوف المطمورات التي توجد عادة في كسط ذلك بقرة أك مجموعة شياه أك ج
، ثم يوزعونو على سكاف القرية لطحنو، حيث توجد طاحونة يدكية في كل بيت تقريبا، كيأخذكف القمحالدار 

كيحمل القمح المطحوف إلى منزؿ الفقيد الذم تجتمع فيو مجموعة من النسوة، فيقمن بإعداد كسكس كثير 
أك الزكج، األكالد، األصوؿ إف كجدكا، العمات،  )الزكجة، كيأتي أقارب الميت لتوديعو قبل تغطية كجهو اللحم

 .الوداع(الصغار ىذا  األطفاؿاألعماـ، األخواؿ، أكالد الخاالت، أكالد العمات، كال يحضر 

في مراسم التأبين، يلتـز سكاف المناطق الجبلية بالمبادئ اإلسبلمية يقوؿ ميشو بيلير في ىذا الصدد: "
على النقيض من سكاف القبائل العربية كبعض سكاف المدف، حيث ال يعطي الدفن لجبالة فرصة للقياـ بمناظر 

، طبعا ىذه الصورة التي يقدمها لنا 1مثيرة لبلشمئزاز، نابعة من أسى ىمجي كما ىو األمر لدل عرب السهوؿ"
لعادات موجودة إلى اآلف في ببلد غمارة كجبالة عامة، مما يؤكد بيلير عن مراسم التأبين صحيحة، كال زالت ىذه ا

كيوضع جسد الميت فوؽ سجادة،  ين اإلسبلمي عكس ما يدعيو البعض.لنا مدل تشبث قبائل غمارة بمبادئ الد
كيغطى ب"حايك" كيوضع في المحمل أك النعش كسط الطلبة، بعد إلقاء األىل آخر نظرة عليو، إذ يطلق النسوة 

إباف خركج موكب الجنازة من المنزؿ إذا تعلق األمر بوفاة فتاة أك رجل لم يسبق لهما الزكاج، ثم يقرأ  زغاريت
الستين حزبا، بعد الختم،  ايستكملو الطلبة القرآف كامبل، حيث ينصرؼ كل كاحد منهم إلى جزء معين، إلى أف 

د ذلك يحمل رجل سجادة كحايكا إلى يتناكؿ الجميع الكسكس، ثم يدفن الجسد بعد االنتهاء من الطعاـ، بع
منزؿ الميت بعد دفنو، كفي ذلك إيحاء للنساء البلئي ال يرافقن جسد الميت بانتهاء المراسيم، فيقمن آنذاؾ 
بتناكؿ الطعاـ. كيذىب األغراب إلى حاؿ سبيلهم، بعد مغادرة المقبرة مباشرة، كيعود األقارب كحدىم إلى البيت 

ف ساعة، ثم يرجعوف إلى حاؿ سبيلهم، بينما يتلو الطلبة القرآف حوؿ القبر ابتداء من الذم يظلوف فيو حوالي نص
اليـو الموالي للدفن كلمدة ثبلثة أياـ، حيث يرسل لهم الطعاـ في ىذه األثناء، كيتقاضوف أجرا، بينما يذىب أفراد 

ال   يذىبن إال بعد انصراؼ الرجاؿ. العائلة كل يـو لزيارة القبر. كيستمر ذلك لمدة سبعة أياـ، بيد أف النساء ال
يشيد القبر عند قبائل غمارة، بل يغطى كسطو بحجر كبير، محاط بحائط قصير من الحجر الصغير، لكي يحصر 

كتوجد المقابر على بعد  ": الصددالصخر الموجود في الوسط، كيحوؿ دكف تدحرجو، يقوؿ مولييراس في ىذا 
قرل، كغالبا ما تكوف كسط الغابة، حيث يدفن الموتى تحت األشجار، كيلومترين أك ثبلثة كيلومترات من ال

كتوضع حجرتاف كبيرتاف: كاحدة جهة الراس كاألخرل جهة األرجل لئلشارة إلى مكاف القبر، كيتم زيارة الميت يـو 
 .2الجمعة من طرؼ النساء كاألطفاؿ"
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ا توفيت امرأة حامل، يضعوف عرض عموما، فليس ىناؾ أم اختبلؼ بين دفن المرأة كدفن الرجل، لكن إذ
المحمل ككسطو حزاما نسائيا، كيوضع الحزاـ على طوؿ المحمل إذا كانت الفقيدة شابة، أما إذا توفي رجل كترؾ 
زكجتو حامبل، فإف الحزاـ يكوف في قاعدة المحمل، حتى يعرؼ الجميع ذلك، كيؤسس لشرعية الطفل الذم 

أشهر كعشرة أياـ من أنها  كاج منها بعد انقضاء عدتها المتمثلة في أربعةسيولد من جهة، كحتى يحذر من أراد الز 
 يلي:كمن األكصاؼ كالنعوت الحميدة المستعملة لدل ساكنة قبائل غمارة نذكر ما حامل. 

 المعنى النعت المعنى النعت
 الرجل البشوش الضاحك، صاحب النكت كالطرائف امل  كىو الشخص الرزين كا١تتعقل امتمر

 تَتاحف
الشديد اٞترمء ا١تقداـ، الصلب 

 اصمصم الذم ال تلُت لو قناة
، الذم ال  القوم اٞتسم، الصلب اإلرادة، ا١تنفذ إذا عـز

 يلُت كال يضعف

 اٟتنش
الواسع الدىاء كاٟتيلة، الذكي 

 ا٣تلذ الذم ال يغلب
الذكي ا١تتوقد الذكاء الذم ال يستغفل بسهولة، كا٠تبَت 

 كاجملرب

 الركوف
رجل ا١تسموع الكلمة، تقاؿ لل

 امطرس ا١تتميز كاحملًـت من طرؼ اٞتميع
الشاب على كشك ا٠تركج من ا١تراىقة، متوقد الذىن، 

 امهرز أيضا:مقداـ، كيقاؿ فيو 
 الشخص الفطن الذكي، الذم ٮترج من ا١تطبات كالصعاب بكل سهولة كيسر، كيتقن فنوف العراؾ كا٠تصاـ ا٤ترب

           بامليطك٘:ناعٔ٘ املعتكزات ّالكٔه االدت –4

إف اإلرث الثقافي كاالجتماعي )العادات كاألعراؼ كالتقاليد( الذم ترسب في الذاكرة الشعبية على مر  
العصور، ىو إفراز لمجموعة من عوامل داخلية كأخرل خارجية، شلت الفكر كالعقل بالمجتمع الغمارم كحصرتو 

كيمكن  كتعليلها،كتصرفاتها  اسلوكياتهبث بظواىر غريبة لتفسير في دائرة مغلقة، ترفض استيعاب الواقع كتتش
 :1حصر أىم المعتقدات التي شهدتها ببلد غمارة خبلؿ الفترة المدركسة في الجدكؿ التالي

 المعتقدات السائدة بغمارة كالغاية منها

 الغاية منها أنواع المعتقدات
 اآلفات كاٞتنوف من شرب منها ينجو من تعليق ا٠تيوط كا٠ترؽ ُب العيوف

 للشفاء كالتربؾ، كٞتعل دخو٢تم البيت اٞتديد مباركا ذب  اٟتيواف على الرجل ا١تريض كأساس البيت
 طلبا للشفاء من بعض األمراض كالتربؾ اقتناء دـ األضاحي

 عليهم()أم تكوف األضيية حبلال ٭تللونو  جعل العجُت كالدقيق ُب فم األضيية
 عند مصادفة الكلبة معتقدين أنو فأؿ سيء وع من طريق السوؽالطَتة من الكلبة كالرج
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اٗتاذ أحجار كاقتطاؼ نواكير، لَتش هبا من ماء العيوف على الغنم 
 ليتضاعف اإلنتاج اٟتيواين كينمو بسرعة كالبقر

 طلبا للتداكم من بعض األمراض تعظيم بعض األشجار كاألحجار كالدخوؿ كا٠تركج من عركقها
 تعظيما أك توقَتا كبش كترؾ أكلوتعظيم رأس ال

 رغبة منهم ُب زيادة أعداد العجوؿ كا٠ترفاف منع النار
 فيكوف إ٧تاهبا متواليا )العُت(ٟتمايتها من اٟتسد  جعل ا٠تركؽ السود كالقشور ك٨توه ُب أعناؽ إناث اٟتيواف

ة الصغار ٟتمايتهم من حرصهم الشديد على ٚتع كل الصبي الصغار عند قطع سرة ا١تولود فإحضار الصبيا
 العُت

عند رأسو ما دامت امو إىل  سرة ا١تولودكضع السكُت الذم قطعت بو 
 1يقي الصيب من ا١تس باٞتنوف أك ما يعرؼ بأياـ الصبياف جواره مدة أربعُت يوما

لى لقد تميزت المعتقدات االجتماعية بالمنطقة المدركسة باالعتقاد في بركة األكلياء كالتقرب إليهم، ع
نميز ىنا  أفاعتبارىم أنهم يملكوف المفاتيح لحل كل المشاكل كالمصاعب الناجمة عن مختلف العوامل، كيجب 

 بين طبيعة ذلك االعتقاد من جهة، كالممارسات المصاحبة لو من جهة ثانية.

ة، ىو من كيمكن أف نتساءؿ: ىل كاف الصراع بين األعراؼ كالعادات كالقيم األخبلقية كالتعاليم اإلسبلمي 
 أفرز تلك الظواىر؟

كما صاحبو من ممارسات دينية كاجتماعية، كاف لو تأثير على سلوؾ كعقليات  )األكلياء(الواقع أف ظهور فئة 
ساكنة المنطقة، جسده االعتقاد الراسخ لدل السكاف بكل ما يرتبط بهذه الفئة السالفة الذكر، سواء كاف ملموسا 

"كأبدل علماء غمارة كلهذه الببلد المزية التي ال  غلى ما ذكره ابن عسكر: أـ محسوسا، كفي ىذا الصدد نشير
أبي الحسن الشاذلي كأبي محمد  ... تنكر على سائر ببلد المغرب بنشأة العربيتين العظيمتين المجمع شرفهما

فاألكلى ىي  كانت البركة كالكرامات ىي القناة التي ربطت األكلياء بساكنة المنطقة، .2عبد السبلـ بن مشيش"
االنتماء آلؿ البيت، أما الثانية فهي الخاصيات التي ميزت تلك الفئة عن باقي الفئات االجتماعية، كما زالت 
الركايات الشفوية تتناقل أخبار تلك المناقب كالكرامات إلى يومنا ىذا، كتعتبرىا من المقدسات التي ال يجب 

 المس بها.

لو موالم عبد السبلـ بن مشيش كليد ىذه الفترة، فقد أشار أحد فلم يكن التقدير كاالحتراـ الذم نا
مؤرخي المنطقة إلى تلك المكانة التي حظي بها أحد رجاالت الفتح اإلسبلمي األمير يلصو دفين خميس بني 
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يـو المولد  كاألخماسكتجتمع فيو عدة قبائل من غمارة –إلى اآلف–زركاؿ، كالذم أصبح قبره مزارا يتبرؾ بو
 ، كتأتي الذبائح من كل قبيلة كتختن فيو صبيانهم كيقيموف فيو سوقا خاصا للنساء يـو الجمعة.النبوم

ليس من السهل تفسير تلك الكرامات التي خصص ألصحابها حيز كبير في كتابات معاصريهم كالمتأخرين 
غ محتول كلمة "كلي" عنهم، فالنماذج متعددة كمتنوعة، انصبت على جمع كل ما يتعلق بفئة "األكلياء". كبإفرا 

فكلمة كلي كأكلياء قد كردت  ذلك،كتتبع داللتها التاريخية، اتضح أف معناىا النصرة كالحماية كالمؤازرة كما شابو 
غير ما مرة في القرآف الكريم، حيث كصف اهلل تعالى نفسو كليا في كثير من اآليات ككردت كلمة أكلياء في 

على عباد اهلل المقربين، المجاىدين في سبيل اهلل. كلم تعرؼ ىذه الكلمة  القرآف الكريم بصيغة الجمع، للداللة
التطور إال بعد ظهور أىل السنة كالشيعة كالصوفية، حيث ظهرت األضرحة كالقباب كشد الرحاؿ إليها تيمنا كتبركا 

وف دعوة الولي مجابة باألكلياء الذين أصبحوا في اعتقاد الساكنة بمثابة الوسيط بينهم كبين اهلل. كاشترط أف تك
 كأف تظهر على يده كرامات تجلب المنافع كالفوائد في الشدائد كالمصائب من حركب كمجاعات كأكبئة.

كالمبلحظ أف االعتقاد انتقل من الماديات إلى المعنويات، ىركبا من ذلك الجو المشحوف بالضغوطات 
لفئات المحركمة إلى االعتقاد في األكلياء؟ كمن الداخلية كالخارجية، فما ىو الحافز الحقيقي الذم دفع تلك ا

كالنصف ـ 19ساىم في زرع تلك البذرة في عقليات كذىنيات ساكنة المنطقة؟  مع األخذ بعين االعتبار أف القرف 
 كدينيا؟ـ شكبل أصعب فترة عاشها المغرب سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا 20من القرف  األكؿ

، دينيا كاجتماعيا، لكن المبلحظ 1ي األكلياء، ىو تلك الممارسات المصاحبة لهاإف أىم ما يعزز ذلك االعتقاد ف
أف كتب المناقب ىي التي ساىمت في الحفاظ على ىالة التقديس حوؿ الشيوخ، من خبلؿ تبرير سلوؾ ىؤالء 

ب كدفع الشكوؾ كالشبهات عنهم، كأصبحت أداة إقناع لكسب األتباع كالمريدين. فهل شكل ىذا العمل خطا
 فيها؟استغبلؿ سذاجة العقليات كالظركؼ التي كانت تتخبط  العاـ،فئة من العلماء إلثارة الرأم 

ال ريب أف الصورة التي ظهر بها األكلياء، ىي التي أحدثت نقلة نوعية في تفكير الساكنة تجاه كل ما 
ل في "الولي" رمزا من رموز يحيط بها، ألف الكرامات أخذت حيزا كبيرا في مخيبلتها كاعتقاداتها، فأصبحت تر 

: حيث يقوؿ 2الهداية كحاجزا لدرء كل األخطار المادية كالبشرية، كىذا ما يشير إليو صاحب المغرب المجهوؿ
ككاف أحد أحفاد الرسوؿ سيدم محمد اخمريش كىو مقدـ زاكية الخمارشة، يقـو بجولة ببني خالد، حيث كاف "

، كيبارؾ المحسنين كيلعن البخبلء، ككاف األىالي يقبلوف يديو يجمع الهبات كيستقبل بحفاكة في كل مكاف
... ككاف الرجاؿ بمقر إقامتو، يدخلوف  ىو فكاف يتركهم يفعلوف ذلك، القتناعو بأف ذلك من كاجبهم أماكرجليو، 

 مصطحبين معهم أبناءىم، للتبرؾ بالشريف الذم يسأؿ كل كاحد منهم:

                                         
 ف.زالت موجودة ٟتد اآل ما كلياء كاليتتقدمي الذبائ  كا٢تدايا كاإلقطاعات لؤل - 1
 .258 .، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  يست موليَتاس،كجأ - 2
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 ماذا تتمنى؟ -

 حدا بالنسبة للجميع كىو:كعادة ما يكوف الجواب كا

 يحفظ كتاب اهلل كأف يصبح عالما. أفأتمنى  -

عندىا يدعو السيد الطفل لبلقتراب منو، كيكوف ىذا األخير على علم بما سيقع، فيفتح فمو ليتلقى بصقة 
 الشريف، كيعلن ىذا األخير فور ذلك:

 اهلل. شاءيقرأ إف  -

المقدس"، يضع األب ىديتو بأحد األكياس الموضوعة قرب  كبينما يبتلع الصغير المسكين بنشوة عميقة "الريق
 الشريف".

يتضح من خبلؿ ىذه الحادثة التي نقلها مولييراس مدل ترسخ ظاىرة االعتقاد في األكلياء من طرؼ أىالي  
قبائل غمارة، كإف كاف مولييراس قد بالغ في كصفها، بحكم محاكلة إظهار تخلف ساكنة المنطقة، ليعطي المبرر 

رنسا للتدخل في المنطقة كإخراجها من جهلها. كيجب التأكيد على أف االرتباطات الذىنية كاالجتماعية تظل لف
سائدة حتى بعد كفاة األكلياء، كما يؤكد ذلك أف قبور الصالحين ظلت تشكل محط اىتماـ كتعظيم الساكنة 

خبلؿ موسم كل كلي، نذكر على الغمارية، كيتجلى ذلك بوضوح في المواسم الكثيرة كالمحافل التي خصصت 
موسم سيدم أحمد ك  موسم سيدم أحمد الفيبلليك  سبيل المثاؿ موسم سيدم محمد البوىالي )قبيلة بني سميح(

د ال ننسى موسم موالم عبك  الغزاؿ )قبيلة بني زيات( كموسم سيدم عبد المومن بتوجكاف )قبيلة بني منصور(،
اشتهر فيما بين العواـ لمكاف القرب أنو : "الربيع سليماف الحوات السبلـ بن مشيش الكبير الذم قاؿ عنو أبو

منو ككل بما أملو في كجهتو كزائره في حضرة  ... حج المسكين، يأتونو رجاال كنساء من كل فج عميق
، كما نشير في ىذا الصدد إلى قبائل غمارة التي كانت تشد رحالها )ما تزاؿ إلى يومنا ىذا( إلى ىذا 1السعادة"

مقاـ الشريف، لتستغيث بو إلى اهلل تعالى في المطر متوسلة إليو، كقد كانت تتفانى بنية صادقة في زيارتو كفي ال
السلطة المركزية تقف حاجزا ضد  كلم تكن ، على أكمل كجو حتى يتحقق ىدفها.ممارسة الطقوس الخاصة بو

صا كأنها عاجزة عن توفير ما استطاع ىؤالء بين العامة كاألكلياء، خصو  كضد االرتباطىذه الممارسات كالسلوكات 
محاكلة منها الحتوائو  ؛ لكن ذلك لم يكن يعني استسبلما منها لهذا الواقع، بقدر ما كافلآلخرينتقديمو 

 كاحتضانو.

 
                                         

، 1994، ٖتقيق كدراسة عبد العزيز تيبلين، الدار البيضاء، الجزء األكؿثر بني سودة، الركضة المقصودة في مآسليماف أبو الربيع اٟتوات،  - 1
 .238 .ص
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  .العالقات االدتناعٔ٘ راخل قباٜل غناصٗ الجاىٕ:املبشح 

 العالقات االدتناعٔ٘ بني قباٜل غناصٗ:–1

غمارة تتكوف من عدة قبائل، ككل قبيلة  ةفكونفدرالية ىرما من التجمعات القبلية، يشكل سكاف المنطق
تتفرع إلى عدة فخدات، تشكل كحدات جغرافية مضبوطة، كجماعات منظمة للتحكم في تدبير المجاؿ، كالذم 

وامل اقتصادية يعتبر كحدة متماسكة من عناصر متنوعة، كما أف القبيلة ترتبط سياسيا فيما بينها، كترتكز على ع
كجغرافية، بما يعزز عبلقة اإلنساف بالمجاؿ. لقد شكلت قبائل غمارة كحدات سوسيوجغرافية أكثر من اثنية، 

، كما أف 1كارتبط تواجدىا بالتحكم في المجاؿ كتدبيره، كالدفاع عنو، مما جعلها تكوف تشكيبلت سوسيومجالية
يش في الجباؿ كالحاجة إلى تأمين المراعي كالعلف كالماء امتداد المجموعات القبلية يرتبط أساسا بظركؼ الع

كبالنسبة البن خلدكف، ال تتحدد القبيلة لكونها جماعة منحدرة أك متفرعة من جد أكؿ، كال تتحدد  .2كاألرض
فقط بما قد يجمع بين أعضائها من ركابط الدـ، فالنسب بمعناه الضيق ال يعدك أف يكوف معطى كىميا، ال يعتمد 

، فالقبيلة كحدة تستند إلى التملك الجماعي لنفس 3كقائع االختبلط كعبلقة الجوار كالتعايش المكانيأماـ 
 .4كاألىداؼ كالوسائلالحاجيات 

الجغرافي المشترؾ ىو العنصر الموحد، كالحد الفاصل في آف كاحد، فالمجموعات  اإلطار كبما أف
خل المجتمع القبلي ال ترجع إلى الدفاع عن الشرؼ كطهارة ، فالتعارضات دا5البشرية تكتسي طابعا جغرافيا بارزا

. لقد كانت القرية الغمارية 6النساء، بقدر ما ترجع بالدرجة األكلى إلى الدفاع عن األرض كما يرتبط بها من منافع
الدشر( تشكل كحدة سياسية كاقتصادية كاجتماعية، حيث المحاط محدكد كمحتـر من طرؼ اآلخرين، فالقرية )

ة قاعدية كجماعة بشرية، تشمل عدة أسر من أصوؿ مختلفة، ترتبط فيما بينها بفعل التضامن، الستغبلؿ كحد
نفس المحاط، حيث لعب علماء المنطقة دكرا مهما في الحفاظ على تماسك المجتمع الغمارم، من خبلؿ 

إف نزاعا قاـ بين : "قوؿإصدار عدة فتاكل تؤكد صحة ما اتفق عليو، كىو ما نجده في نوازؿ المواىبي، حيث ي
حومتين على أرض ليست مملوكة ألحد ملكية خاصة، كإنما ىي مرفق القرية كلها، بما فيها ثبلث حومات أخرل، 

                                         
1

 - Fay Gérard, "Dégradation des Collectivités… ", op.cit, p. 238.  
2

 - Célérier (J), "La Montagne au Maroc, Essai de Définition et de Classification", FIG, Hespéris 25, N 2–3, 

1938, pp. 109–115.  
 . 129.صـ. س، ، مقدمة ابن خلدكفعبد الرٛتاف ابن خلدكف،  - 3

4
 - Jamous Raymond, L’honneur et Baraka, les Structures Sociales Traditionnélles dans le Rif, Cambridge 

University Press et Maison des Sciences de L’homme, Paris, 1981, p. 56.  
ٍت، الرباط كنموذج، نشر ا١تركز الوطٍت لتنسيق كٗتطيط البيث العلمي كالتق  ، أ٧ترةتطور الهياكل القبلية شماؿ غرب المغربا١تختار ا٢تراس،  - 5

 . 35 .، ص1988
6

 - Waterbury John, Le Commandeur des Croyants, La Monarchie Marocaine et son élite, Traduit et Adapté 

de L’anglais par Catherine Aubin, Presses Universitaires de France, Paris, 1975, p. 87.  
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، فأجرت بينهما ىػ 1293كبعد احتداـ النزاع بينهما في االنتفاع باألرض المتنازع فيها، تدخلت جماعة أخرل عاـ 
الح اآلخر، كلكن حومة منهما، بعد أربعين سنة، أرادت أف تنقضو كأف صلحا، توخت فيو أال يضر بأحدىما لص

يكوف الحل بدلو، ىو قسمة األرض قسمة باتة مستمرة، فأصدر اإلفتاء بصحة صلح بين حومتين كعدـ جواز 
 .1نقضو"

يتبين لنا أف التنظيم االجتماعي الغمارم المتواجد قبل التدخل االستعمارم، كاف مهيكبل من طرؼ 
، حيث الجماعة تحكم نفسها بنفسها، بواسطة "مجلس الجماعة" الذم 2موعات القاعدية كىي القرلالمج

تنظيم األعماؿ –يختلف أعضاؤه باختبلؼ حجم القرل، إذ يسهر على تدبير مصالح الجماعة )األراضي الجماعية
بسلطة تشريعية كقضائية  كقد كانت الجماعة في ببلد غمارة تتمتع إقرار النظاـ(.–ممارسة التحكيم–الجماعية

، بحكم أف المجتمع الغمارم تشبث بشكل قوم بالعادات 3كتنفيذية أكثر شساعة من نظيرتها في الريف الشرقي
كاألعراؼ أكثر من باقي مناطق الشماؿ، حيث كانت القرية الغمارية تتكوف من مجموعة من األسر، تشكل خبليا 

 ...( كتستعمل أقصى إمكانياتها.  لحرث، السقي، الرعيالحطب، ا )قطعاجتماعية ككحدة عمل كإنتاج 

"الحومة"، حيث العبلقات االجتماعية تنمو بين بػ  كالمبلحظ أف األسر كانت تتوزع على أحياء تنعت
أعضاء ينحدركف من نفس األصل، تشكل قوة سلطوية كاقتصادية، فلقد كانوا يتضامنوف اقتصاديا، فاآلباء يجب 

بناء، كما أنو يجب على األبناء مساعدة اآلباء عند شيخوختهم. فالمحتول االقتصادم أف يوفركا حاجيات األ
، كإذا كاف نمو الحركات 4قوم في المجتمعات التي يحكمها نظاـ اإلرث، حيث الملكية تعود إلى مجموع العائلة

فاكت االجتماعي في منطقتنا ، فإف معايير الت5الصوفية كالزكايا قد ساعد على ظهور نمط إنتاج من النوع الفيودالي
 خبلؿ التفاكت في المسكن كالمأكل كالملبس.  ذلك منظل غير كاضح، حيث يمكن استقراء 

كالمبلحظ أف اإلسباف حافظوا في منطقة غمارة على نفس العبلقات كالمعالم القبلية، كلم يعمدكا ضمن 
كظفوا الهياكل كالعبلقات القديمة المتوارثة، مشركع بناء الدكلة االستعمارية، إلى خلق ىياكل جديدة، بقدر ما 

 ، مما جعل القبيلة تشكل البنية الفوقية.6لتوطيد دعائم المركز كإدماج المحيط في سياقو

                                         
 .222 .سابق، ص ا١تواىيب، مرجع - 1

2
 - Ghailan (K), Genése Développement et Aménagement d’un Centre Rural dans le Rif (Brikcha), Thése 

3éme Cycle, INAU,Rabat, 1996, p. 138.  
3

 - Ahmadan (A), L’évolution Récente d’un Espace Rural Périphérique Marocain: Le Pays Rhomara, Thèse 

Doctorat Spécialité Géographie de L’université de François Rabelais–Tours, 1991, p. 385.  
4

 - Claval Paul, Principes de Géographie Sociale, Éditions M. Th. Guénin, Librairies Techniques, Paris, 

1973, p. 203.  
5

 - Gharbaoui (A), La Terre et L’homme dans la Péninsule…op. cit., p. 308.  
 . 206 .، مرجع سابق، ص...تطور الهياكل القبليةا١تختار ا٢تراس،  - 6
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يتضح مما سبق أف مجتمع قبائل غمارة مجتمع تكافل كتضامن، ككانت الركابط القائمة بين القبائل مبنية 
لقبيلة بالهيمنة كالسطو على أراضي قبيلة أخرل، كيرجع ذلك إلى على تبادؿ المصالح المشتركة، كلم يسمح 

التماسك االجتماعي المترتب عن عدة عوامل، منها االقتصادية كالسياسية، حيث كانت ىذه القبائل تشترؾ في 
استغبلؿ كادم أكرينكا في عدة مجاالت، كسقي المزركعات كنقل الخشب إلى حوض الجبهة، خاصة بني سميح 

تبلثة اكرينكا" للتسوؽ كممارسة القبائل على سوؽ " ىذه، كما تتوافد مجموعات كبيرة من 1ن كمتيوةكبني رزي
 .2التجارة، كقد كاف ىذا السوؽ المحور األساسي القبائل الغمارية، كيشهد ازدحاما كبيرا

ن تبلحم باإلضافة إلى ذلك، كانت تعقد مجموعة من المواسم إلحياء ذكرل صاؿ معين األمر الذم يزيد م
ىذه القبائل، باعتبار ىذه المواسم فرصة لحل المشاكل بين القبائل كمحو ما بالصدكر من ضغائن، كتجديد 

بقرية الزاكية،  إبراىيمأكاصر المحبة كإحياء ركابط األخوة بينها، كمنها موسم سيدم فتوح بالقلعة، كموسم سيدم 
 فغل من قبيلة بني سميح. مد البوىالي البقالي باكموسم سيدم يحيى الورداني بالجبهة، ثم موسم سيدم مح

كجود عبلقات التساكن كالتضامن االجتماعي بين ىذه القبائل، نجد أنو يمكن أف تتم  ككدليل على
أف رجبل من بني جرير تزكج من  3المصاىرة بين أسرتين ال تنتمياف إلى نفس القبيلة الواحدة. كتبين كثيقة عدلية

أشهد على نفسو لدل شهيديو السيد " القبيلة:كانو الحصوؿ على إرث زكجتو بهذه قبيلة بني سميح، كبإم
قد خرجنا  ... الذم انجرل لو من زكجتو فاطمة بنت محمد )كذا( السميحي اإلرثالحسين )كذا( الجريرم أف 

كما جاء في   . باإلضافة إلى منع المنحرفيين كالغرباء من السكن بين ذكم العائبلت،4..." لو في منزؿ تاالكرت
. باإلضافة إلى أف ىذه القبائل كانت تشملها سلطة قضائية كاحدة، ثم  5إحدل نوازؿ محمد الهبطي المواىبي

، كما أف الحدكد بين 6كانت تخضع في غالب األحياف، لسلطة قائد كاحد، كالتي تشمل أيضا كافة قبائل غمارة
حدكدا طبيعية، عبارة عن أكدية تفصل بينها. فمثبل كادم  ىذه القبائل قديمة االستقرار، كاألكثر من ذلك فإف لها

، كيقـو كادم تازقا 7أكرينكا يبدأ من قبيلة بني سدات جنوبا كيفصل قبيلة متيوة عن قبيلة بني رزين كبني سميح

                                         
 . 243–241 .ص ، ـ. س، صالجزء الثاني ...،المغرب المجهوؿَتاس، كجيست موليأ - 1

2
 - Maximilien Antoine Cyprien Henri Poisson de la Martiniére et Napoléo, Lacroix, Documents pour Servir 

a L’étud de Nord Ouest Africaine…op.cit, p. 332.  
 .1907/ىجرية 1323ذم القعدة  14كثيقة عدلية خاصة، مؤرخة يـو  - 3
 حدل قرل فرقة بٍت بوزكرم من قبيلة بٍت ٝتي .تاالكر إ - 4
 . 635 .ص سابق، ، مرجع...ىماؿل اإلفتاكل تتحد ا١تواىيب، - 5
 ف كافة القبائل الغمارية كانت خاضعة لقائد كاحد.ألسرة ابن مرزكؽ الزياتية أوض  ٣تموعة من الظهائر ا١توجهة ت - 6

7
 - Ricardo Donoso-Cortés, Estudio Geografico Politito-Militar Sobr Las Zonas Espanolas..op. cit., pp. 119–
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، حيث تعتبر ىذه األكدية 1حدا فاصبل بين بني سميح كبني رزين، إلى غير ذلك، كما بيناه في الباب األكؿ
 قارة، ال تتغير، مما ساعد على انضباط ىذه القبائل كتحسن عبلقة الجوار بينها، تجنبا لكل صراع. حدكدا

لكن ذلك ال ينفي كجود نزاعات بين ىذه القبائل، إال أف ما يمكن التأكيد عليو ىو أف النزاعات التي  
كلم ، كإراقة الدماءإلى اشتباكات  كانت تحدث بينها، خاصة بين قبيلة متيوة كالقبائل الغمارية المجاكرة، لم تؤد

نسبيا باألمن كاالستقرار. ـ 18امتازت فترة القرف  ، بينما20كبداية القرف ـ 19ىذه النزاعات إال خبلؿ القرف  تبرز
، سنة 2فمن خبلؿ إشارة كردت في إحدل الرسائل الموجهة من الباشا أحمد الريفي إلى التهامي بن صالح

لقد أعجبنا كاهلل ما سمعنا " :فيهاوار نعمت باالستقرار خبلؿ ىذه الفترة، حيث جاء ـ، يتبن أف عبلقة الج1727
 .3..." العافية للمسلمين كائتبلؼ قلوب عباده على بعضها بعضا ... عنكم من تسكين تلكم القبائل كلها

رابات، كىكذا يتبين أف المنطقة كانت خبلؿ ىذه الفترة تعرؼ األمن كالسكينة، كإذا ظهرت بعض االضط
فسرعاف ما يتم احتواؤىا نظرا لسرياف سلطة القائد بالمنطقة، الهادفة إلى فرض األمن كاالستقرار، حيث نلمس 

األسلوب الدبلوماسي للمخزف في  4من خبلؿ العديد من الظهائر الموجهة إلى كجهاء كقادة المنطقة المدركسة
رابات، ىذه السياسة استمرت إلى حدكد فرض إخضاع القبائل كفرض االستقرار االجتماعي للحد من االضط

الحماية اإلسبانية على شماؿ المغرب، حيث استعملت سياسة االستمالة اتجاه القواد الكبار قصد تحقيق 
 التهدئة، خصوصا بعد نهاية الثورة الريفية .

خطار، كعلى كل حاؿ فإف ىذه السياسة ساىمت بشكل كبير في تآزر السكاف كالتضامن كالتحالف ضد األ
كما يدؿ على ذلك ظهير السلطاف سيدم محمد بن عبد الرحماف إلى القائد عبد القادر بن مرزكؽ الغمارم في 

خديمنا األرضى القايد عبد القادر ابن مرزؽ الغمار يوفقك اهلل  "... :ـ، يقوؿ فيو1863ق/1280ربيع األكؿ  16
غمارة يسر اهلل ألفتهم كلم يبق بينهم اضطراب كال كبعد كصلنا كتابك أخبرت فيو أف خدامنا  ... كسبلـ عليك

شطط، كمن كاف منهم خارجا عنهم أدخلوه بالسياسة كحسن حالهم فقد قاموا بواجب الطاعة كسعوا فيما يوجب 
، مما يعني أف السياسة السالفة الذكر ىي التي استمر التعامل بها مع ىذه القبائل، كفي ظهير 5..." لهم خاطرنا

السلطاف موالم الحسن إلى أحد زعماء المنطقة )الشيخ بن مرزكؽ( يطلعنا على مظاىر التساكن آخر في عهد 

                                         
 لقبائل غمارة.طار اٞتغراُب أنظر الباب األكؿ من ىذه األطركحة، احملور ا١تتعلق باإل - 1
البشرية كاٟتضارية للمغرب قاموس مرتب على حركؼ ا٢تجاء ٭تيط با١تعارؼ ا١تتعلقة ٔتختلف اٞتوانب التارٮتية كاٞتغرافية ك  معلمة ا١تغرب، - 2

)عبد اهلل  16زء ة من ا١تقاالت ُب اٞت، كقد اعتمدنا على ٣تموع2002ا١تغربية للتاليف كالًتٚتة كالنشر، نشر مطابع سبل،  اٞتمعية االقصى.
 .(5473. ص ،المغرب ةمعلم ،"ابن صاحل ٤تمد التهامي الغمارم"غي، مادة ا١ترابط الًت 

 ـ.1727بريل أ 8ية/ىجر  1139شعباف  16ىل التهامي بن صاحل، مؤرخة يـو الرسالة السابقة، من الباشا أٛتد الريفي إ - 3
 . 195–132 ص. صـ. س،  الثاني...،الجزء طلس قبائل غمارة، أ٤تمد ابن عزكز حكيم،  أنظر - 4
 .180 .صـ. س،  الجزء الثاني...،طلس قبائل غمارة، أ٤تمد ابن عزكز حكيم،  - 5
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فقد كصلنا كتابك طالبا اإلذف  ... خديمنا األرضى الشيخ بن مرزكؽ: "كالتعاكف في ببلد غمارة، حيث يقوؿ فيو
أمرنا الشريف للمكلفين  لك في كيل الزرع من تطواف بقصد التقريب على مساكين تلك الناحية لجذبها كطلب

الشك أف ك  ،1..." بذلك، كقد أذنا لك كىا نحن أمرنا األمناء ىناؾ بأف يسرحوا لك ما تكتب لهم عليو من ذلك
ىذه النازلة توضح لنا أنو رغم إكراىات الجوائح كالكوارث الطبيعية خبلؿ الفترة المدركسة، بقي المجتمع 

 ئد، مما استدعى تدخل السلطة المركزية لوضع حد لها.الغمارم صامدا متبلحما في مواجهة الشدا

كمن األمثلة الحية على التعاكف الذم طبع العبلقات االجتماعية داخل قبائل غمارة، نذكر مثبل أف الموسم 
الفبلحي كموسم الحصاد يتأخراف في بني زجل، فقد كانوا يستعينوف على الفبلحة كالحصاد بعماؿ من قبيلة بني 

الجبليوف من بني زجل إلى سوقهم األساسي )أحد بني زيات( في قبيلتهم فبل يستطيع الكثير منهم  زيات، كيذىب
العودة إلى بيوتهم من يومهم، فيبيت كل كاحد منهم عند صاحب لو ببني زيات، فنشأت بسبب ذلك عبلقات 

رين يأخذكف حاجاتهم من مختلفة كصدقات حميمة. كلكثرة أشجار التين بقبيلة بني زيات، فإف الجبليين المذكو 
 .2التين المجفف من بني زيات، كيستبدلونو بمادة أخرل كبذكر الذرة الحمراء مثبل كأشياء كثيرة

القرف  ـ كبداية19كعلى العمـو فإف مجتمع قبائل غمارة تميز باالستقرار كاألمن كحسن الجوار طيلة القرف 
حين، يتم الصلح بينهم كالحد من انتشار الفوضى، حفاظا ـ، كمهما كانت طبيعة النزاعات التي تثار بين الفبل20

على التماسك االجتماعي، نظرا لوجود سلطة قبلية قوية تحاكؿ دائما الحفاظ على التوازف االجتماعي، كىذا ما 
ـ، تتحدث عن اجتماع قبيلة بني سلماف للصلح بين مدشر 1910ق/1328تعود لسنة  نادرةالحظناه في كثيقة 

كفي  (.في ملحق الوثائق 25الوثيقة رقم  )انظرخ كمدشر أكالد بن حماف عبد الفاضل بن الشيخ أكالد بن شي
ـ، نجد تدخبل كاضحا لقبيلة بني بوزرة بآلياتها المختلفة إلبراـ الصلح بين 1914/ق1332خرل تعود لسنة كثيقة أ

 في حياتو اليومية )انظر الوثيقة رقم  أفرادىا، كىو ما يدؿ على أف المجتمع الغمارم كاف مجتمعا متازرا كمتضامنا
 .(من الملحق 26

 العالقات االدتناعٔ٘ بني قباٜل غناصٗ ّذلٔطَا.–2

ـ كبداية 19لقد تفشت النزاعات داخل القبائل الغمارية، بين بعضها البعض، خاصة خبلؿ نهاية القرف 
منها انتشار الكوارث الطبيعية  ـ، كالمعركؼ أف مفعوؿ اللصوصية يشتد كيقول في ظل ظركؼ معينة،20القرف 

. كخير مثاؿ على نزاع قبيلة غمارة مع محيطها، ىو 3من جذب كمجاعة كأكبئة، كمنها ضعف السلطة المركزية
                                         

 .صـ. س، عزكز حكيم،  )أنظر ـ1877مام  10/ىجرية 1294ربيع الثاين  26ىل الشيخ بن مرزكؽ ظهَت السلطاف موالم اٟتسن األكؿ إ - 1
185 .) 

 .21ص. ـ. س، ، ...واء على منطقة غمارةأض عبد الواحد اٞتيدم، - 2
، العدد األكؿ، السنة مجلة دار النيابةكمشكلة األمن بطنجة"، ـ 19عبد العزيز التمسماين خلوؽ، "الظركؼ العامة للصوصية ُب مغرب القرف  - 3

 . 27، ص. 1984األكىل يناير 
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كغمارة. كتتلخص أسباب النزاع حسب مصادرنا في حيازة األرض كالنهب كسبي النساء كالقتل،  األخماسحالة 
حوؿ االنتفاع من  األخماسمن قبيلة  2من غمارة كجماعة امحرشن 1من ذلك النزاع المتكرر بين جماعة تسكة

ـ كالذم استمر إلى عهد الحماية. 19مساحة الجبل الذم يحدىما، في الحرث كالحطب كالرعي خبلؿ القرف 
كيعتبر تراب الجبل الفاصل بين الجماعتين حسب الفتاكل الفقهية الصادرة في ىذه النازلة منفعة عامة، كلذلك 

استغبللو بالتساكم بين الجماعتين في األغراض المذكورة كال يجوز تملكو، كبناء على ىذا الحكم الفقهي،  ينبغي
فحينما تقدـ أية جماعة من الجماعتين على احتكار استغبلؿ الجبل، كانت الجماعة الثانية تتظاىر ضدىا، 

مما استدعى تدخل الشرفاء كالفقهاء كغمارة،  األخماسكتحتمي بقبيلتها التي تتعصب لها، لتنشب الحرب بين 
. ككاف يتم الصلح على أساس إعادة صدكر الفتول المرجعية، كىي 3للتحكيم في النزاع بين الطرفين حقنا للدماء

ضركرة االنتفاع من الجبل بالتساكم بين الجماعتين، كقد شهد الطرفاف على احترامو، كفي حالة نقضو من طرؼ 
. كقد الحظ الدكتور محمد 5، ليتخذ في حقها الوسائل الزجرية4يوكل للمخزف إحدل الجماعتين، فإف أمرىا

استوجب توظيف سلطتين، سلطة الشرفاء المشهود لهم  كاألخماسعمراني أف التحكيم في نزاع غمارة 
، كسلطة الفقهاء الذين عملوا على إعادة صياغة الفتول المذكورة كتحرير شهادة الصلح بين الطرفين 6بالتحكيم

، كىذه إحدل خصوصيات مجتمع 7المتنازعين. كبذلك تقاسم الشرفاء السلطة في ميداف التحكيم مع الفقهاء
غمارة قبل الحماية، كنقطة تقاطع مع مجتمع الريف كاألطلس الكبير، كمجاال لتطبيق النظرية االنقسامية، التي 

سلطة األكلياء كالشرفاء. لقد قدـ ركاية ترل أف الجهل المطلق كاف يخيم على القبائل، مما فسح المجاؿ أماـ 
، األخماسمولييراس الطالب الجزائرم محمد بن الطيب شهادة حوؿ حوادث عنف دارت بين غمارة كقبيلة 

على قتل أشخاص من بني زجل الغمارية كسبي نسائها كأطفالها كنهب ماشيتها، فتحالفت  األخماسبسبب إقداـ 
. كذلك بعد تقديم ذبيحة العار إلى األخماسذ ثأرىا، كاسترجاع ما سلبتو منها بني زيات الغمارية مع بني زجل ألخ

بني زيات كاستعماؿ أسلوب النياحة كممارسة مختلف الطقوس القبلية لتشكيل الحلف القبلي. ضرب موعد 
شنت  باالنتصار على الحلف الغمارم، بل األخماسغمارة، ككقع قتاؿ بينهما كلم تكتف ك  األخماسالمعركة بين 

                                         
 بيلة االٜتاس العليا.أصبيت حسب التقطيع اإلدارم لعهد اٟتماية اإلسبانية فرقة من ق - 1
 ٚتاعة من فرقة ا٢تبطيُت بقبيلة االٜتاس العليا. - 2
 .414 .صـ. س، ، ...الشرؼ كالمجتمع كالسلطة السياسية٤تمد عمراين،  - 3
عيد ع قبيلة بٍت مستارة كقضاء فبعد تطوي ،1307/1889كانت قبيلة االٜتاس من ضمن القبائل ا١تستهدفة من اٟتركة اٟتسنية ُب صيف   - 4

دت فركض الطاعة كالوالء كا٢تدايا كأ ىل االٜتاس، مارا على بٍت اٛتد كغزاكة، ك١تا حل هبا قدمت لواألضيى هبا، انتقل السلطاف اٟتسن األكؿ إ
 ما كجب عليها من كظائف كتكاليف.

  .مد ياسُت ا٢تبطي٤ت ، كثيقة خاصة ُب حوزة الباحث1293/1876رمضاف  13فتول ُب صل  ٚتاعة تسكة كا٤تراشن بناريخ  - 5
 .415 .صـ. س،  ،...السلطة السياسيةك  الشرؼ كالمجتمع٤تمد عمراين،  - 6
 اجملتمع الغمارم.أنظر احملور ا٠تاص بتصنيف فئات  - 7



211 
 

 كإليقاؼ الحرب بين القبيلتين تدخل الشرفاء، 1ىجوما على بني زجل كمارست في قراىا النهب كالسبي كالفساد
غير أف ىؤالء، رغم مهاراتهم الدبلوماسية كحنكتهم، كجدكا صعوبة في إقناع الطرفين المتنازعين على قبوؿ شركط 

)يقصد الشرفاء( ىم دبلوماسيوف لبقوف، كغالبا ما  فهؤالء األشخاص المحترموف: "الصلح، حيث يقوؿ مولييراس
كبرزت مشاكل كثيرة عند مناقشة  ... ينجحوف في إيقاؼ المنتصر عند حده كفي التخفيف من آالـ المنهـز

باعتبارىا القبيلة الغالبة باستعماؿ  األخماسكلما فشل الوسطاء في التحكيم ىددكا  .2شركط معاىدة الصلح "
ة سلبية، أم الدعاء عليها، مما أرغمها في النهاية على الرضوخ لشركط الصلح. كقد علق سلطة البركة بكيفي

مولييراس على ىذا التحكيم بكونو غير مجد، معبرا عنو بالتحكيم األعرج، ألف أسباب النزاع ظلت قائمة، كقابلة 
مبجلوف" كالخاسر ىم لتفجير العنف من حين آلخر، كاعتبر أف الطرؼ الرابح من العملية ىم الشرفاء "ال

 .3القبليوف

على فريقين:  ىػ 1351كمما يواجهنا في ىذه اللوحة كنحن نقرأىا، ما تشخصو نازلة صلح فرض عاـ 
أحدىما من قبيلة اغزاكة كاآلخر من قبيلة غمارة، تم بموجبو أف عين لكل منهما جزء من األرض، كاف النزاع قائما 

كانت تأخذ الناس في باديتها –فرنسية كانت أـ إسبانية–ة إلى أف الحمايةعليها فيما بينهما، كتشير ىذه النازل
قلوبهم كجلب عطفهم عليها كخلق الثقة في نفوسهم بعدالتها، إذ نجدىا من خبلؿ  مانةضلى بسياسة ىادفة إ

ث نجدىا كاإلسبانيين، من أجل حل ىذه النازلة، حي 4النازلة تهركؿ إلى عقد اجتماع كبير يضم الحكاـ الفرنسيين
، تشير ىذه النازلة إذف إلى أف الصراع بين القبائل، 5تعين للنظر في القضية أشخاصا من قبيلة بني يسف

كخصوصا على الحدكد، كاف قائما على أشده، كلم تخمد أكزاره بسيطرة الحماية اإلسبانية، كأنو كاف يحتدـ إلى 
كاف الجميع يساىم بما لديو في حل القضية، كغالبا ك  أف يجتمع من أجلو القضاة كالمفتوف كالحكاـ المستعمركف،

. كيظهر من خبلؿ عرض 6ما كاف ينتهي ذلك بفشل ذريع، لتشبث كل فريق من طرفي النزاع بما كاف يدعيو لنفسو
، غزاكة، )األخماساألمثلة السابقة أف منطق العصبية كالقوة كاف ىو المتحكم في عبلقة القبائل الغمارية بمحيطها 

. بل  الريف(. كىذامتيوة  ال يعني أف قبائل غمارة كانت في جاىلية تامة، كأف العنف المتبادؿ كاف قدرىا المحتـو
صادفنا أمثلة دالة على أف المجتمع القبلي الغمارم أبدع أساليب متقدمة في كبح العنف، كما تدؿ على ذلك 

قد أنتجت القبيلة لنفسها ضوابط لكبح العنف، الفتاكل الفقهية كالعقود العرفية التي استخرجناىا من الميداف، ف
                                         

 .248 .صـ. س،  الجزء الثاني،، ...المغرب المجهوؿأكجست موليَتاس،  - 1
 .249 .صـ. س، موليَتاس،  - 2
 .249 .نفس ا١تصدر، ص - 3
 ف الفريق االغزاكم كاف ٖتت سيطرهتا.حضرت السلطة الفرنسية أل - 4
 بٍت يسف قبيلة تقع بُت شفشاكف كالقصر الكبَت - 5
السلسلة  نم ،، تصدرىا رابطة علماء ا١تغرب، العدد العشركفحياءمجلة اإل، "من فتاكم غمارة خلف تارٮتها القريب٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب، " - 6

 . 16 .، ص2003/يونيو 1424ربيع الثاين –32تسلسل اٞتديدة الرقم ا١ت
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حينما  1326/1908نهلت مرجعيتها من الشرع اإلسبلمي كالعرؼ القبلي. كما ىو الحاؿ في قبائل غمارة سنة 
اجتمع الشرفاء كالعامة من قبيلتي بني بوزرة كبني زيات كمن انضاؼ إليهما من القبائل الغمارية، كاتفقوا على تقنين 

 المتمثلة في القتل العمد أك الخطأ بالسبلح األبيض كالنارم، كالسرقة كىتك العرض كممارسة الزنا أعماؿ العنف
كإحراؽ القرل. كتوصلت الجماعات الغمارية إلى كضع قانوف يرضخ لو الجميع. كنظرا ألىمية الوثيقة ننشر 

 :1بنودىا الرئيسية بتصرؼ

في صدارة االىتمامات، محددا الحيثيات المتعلقة بمبلبسات  : اىتم القانوف بجريمة القتل ككضعهاقاتل النفس -
. ىناؾ حكم عاـ متعلق بالقاتل، ينفذ فيو القتل، كال تقبل في ىذه الحالة شفاعة الشرفاء  صاحب الجـر

ف من عثر عليو، لو الحق في كالمرابطين. كإذا تمكن المجـر من الفرار كتجاكز حدكد القبائل كاضعة القانوف، فإ
لقد ميز القانوف بين المجـر العاقل كغير العاقل كبين الراشدين كاألطفاؿ، فإف كاف مرتكب الجريمة صغيرا  قتلو.

 يؤدم أىلو الدية كمائة لاير زجرا لو، كبخصوص المرأة ينفذ فيها الحكم بالقتل.

هي قابلة : لقد تفشت في قبائل غمارة ظاىرة نهب الماشية لمبلءمتها ألسلوب الغارات، فنهب الماشية -
للحراؾ، حدد القانوف الغمارم غرامة النهب حسب نوعية الماشية، فبالنسبة للبغاؿ مائة لاير كربع لكل بهيمة 

 كالبقر ثبلثوف رياال لكل راس كالماعز عشرة لكل رأس، فضبل عن مائة جلدة.

لقانوف لكي يحد من : تفشت في قبائل غمارة ظاىرة سبي النساء كممارسة العنف الجنسي، كجاء اىتك العرض -
استفحالها، فمن ارتمى في أعراض النساء يجلد مائة جلدة كأداء عشرة رياالت غرامة، كإذا قبض عليو الزكج 

 متلبسا بداره يجوز لو ضربو.

: مارست القبائل أسلوب إحراؽ المداشر لبلنتقاـ من خصومها، كغالبا ما كاف إحراؽ المساكن إحراؽ المداشر -
النهب، كقد حكم القانوف بغرامة قدرىا عشركف رياال بالنسبة لدكر القش لكل بيت كيتم جلد  يتم أثناء غارات

 الجاني مائة جلدة، قضاء لمن تضرر بحريق.

: كللحد من الزنا، حكم القانوف على المرأة الزانية الحامل من الغير، المتسترة عن الحمل، بتطويفها في الزنا -
ممتلكاتها إذا كانت ثرية. أما الرجاؿ الزناة المتراموف في أعراض النساء،  المداشر للتشهير بها، كبمصادرة

 فتجتمع القبيلة بأسرىا لتصدر فيو الحكم المناسب.

لقد استخرجنا من الميداف فتاكل عديدة حوؿ نوازؿ الدماء كالقصاص لفقهاء من بادية غمارة، تدؿ على 
اإلسبلمية، كما يتضح أف الفقهاء، إلى جانب الشرفاء،  الشريعة أحكاـأف المجتمع الغمارم كانت تطبق فيو 

                                         
 .صـ. س، طركحتو، وطة ُب كرقة من اٟتجم الطويل )أكردىا ٤تمد عمراين ُب أعقد اتفاؽ على تغيَت ا١تنكر بُت قبائل غمارة، كثيقة ٥تط - 1

417.) 
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ساىموا في تقنين العنف القبلي كعملوا على الحد منو، مما يؤكد أنهم لم يكونوا طرفا محايدا في النزاعات 
القبلية، كقد جرل التحكيم بتنسيق مع المخزف كتحت إشرافو، مما يدؿ على أف ىذه الوظيفة لم تتم بصفة 

فيما يخص عبلقة قبائل غمارة بمدينة تطواف، فقد عثرنا على رسالة يعين بمقتضاىا قائد غمارة عبد تلقائية. أما 
القادر بن مرزكؽ خليفة لو بتطواف في شخص ابن عمو أحمد بن عبد السبلـ بن مرزكؽ، لينوب عنو في حل 

مع سلطات تطواف، تنفيذا ألكامره مشاكل المتوافدين على المدينة من القبائل الغمارية كيقـو باالتصاالت البلزمة 
. إف فعالية ىذا التعيين على المستول العملي تبدك كاضحة من خبلؿ كثيقة ىامة تبرز إلى جانب ذلك 1كتعليماتو

لما قبض رجل من بني منصور كأناس من بني  ...إذ أنو " (غمارة–تطواف)ائية المنعطف الذم شهدتو العبلقات الثن
ئل الغمارية بإذف قائدىم السيد عبد القادر بن مرزكؽ كسجنوا كحيز متاعهم كزُمم كأنزؿ جرير كبني رزين من القبا

... كتب قائدىم للفقيو األجل الباشا سي أحمد  تحت يد السيد المهدم الراعي األمين بالقاعة كجعلو يبيت ىنا
كيبقى من عداه في  الحاضر السبلكم كأذنو في كتابو أف يسرح لرجل المنصورم كيرجع لو بغلتو كحوائجو،

السجن كيحوز متاعهم خليفتو الطالب السيد أحمد بن مرزكؽ. كأطلق المنصورم من السجن كحاز بغلتو 
إذف، فخبلفا للمراحل السابقة عن الفترة المدركسة، التي كاف يتم إبانها سجن أشخاص  .2كحوائجو المذكورة ..."

طلب إطبلؽ سراحهم في بعض األحياف التدخل الشخصي من القبائل الغمارية من طرؼ سلطات تطواف، ككاف يت
سراحهم يتم بأمر من قائدىم. كما أخذ ىذا األخير يحرص  ؽأك إطبلالمغرب، أصبح سجن الغماريين  3لسلطاف

على ضبط أسفار سكاف غمارة لتطواف، بالتنسيق مع خليفتو في المدينة، كىذا ما يتضح من خبلؿ رسالة يخبره 
..." كيوصيو باالعتناء بهم كالسهر على  لقضاء حوائجهم "... اص من قبيلة بني جريرفيها بقرب كصوؿ أشخ

. كما تشير النوازؿ كالفتاكم إلى أنو كاف ىناؾ صراع بين قبائل غمارة 4..." ال يضر بهم أحد. ".. أحوالهم حتى
تبداد بها، بل كاف سببو كمدينة شفشاكف، إال أنو لم يكن ناشئا عن االختبلؼ في حدكد أرض كحب تملكها كاالس

، فهذه فتاكل محمد الوزمارم كىو شفشاكني، كأحمد الشدادم كمفت آخر، 5ىو حب الزعامة كاالنفراد بالكلمة
كىما غمارياف، تشير إلى نظرة شفشاكف نحو البادية، كنظرة البادية إليها، فالمفتي الوزمارم يرل أف شفشاكف 

، أما المفتياف الغمارياف 6البادية على سكاف شفشاكف ال تقبل حاضرة من حواضر المغرب، كأف شهادة عدكؿ
                                         

 .193، ـ. س، ص. رةطلس قبائل غماـ، أنظر عززكز حكيم، أ1895ىجرية/ 1313ؤرخ ُب صفر ظهَت التعيُت م - 1
جوانب من عبلقة تطواف بقبائل غمارة خبلؿ القرف التاسع عشر "٤تمد خرشيش،  ـ )أنظر1875/ىجرية ٤1292تضر حرر بتاريخ رمضاف  - 2

نشر  ،1992نونبر . 14. 13. 12 ،في( 1912–1860)عماؿ ندكة تطواف قبل الحماية قبل الحماية أ، "انطبلقا من كثائق ٤تلية
 . 122 .نسانية بتطواف، صعة البيث ُب التاريخ ا١تغريب كاألندلسي بكلية اآلداب كالعلـو اإل٧تاز ٣تمو اية، إمطبعة ا٢تد

 . 163 .صـ. س، كردىا عزكز حكيم، ـ، أ1831ىجرية/ 1247ا١تؤرخة  الرسالة السلطانية أنظر - 3
ـ. ٤تمد خرشيش،  )أنظر ـ1874ىجرية/ 1291رمضاف  12اريخ تىل خليفتو بتطواف بقائد غمارة عبد القادر بن مرزكؽ إرسالة موجهة من  - 4

 (.122 .صس، 
 . 18 .ص ،، مرجع سابق...من فتاكم غمارة خلف تاريخها القريب٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 5
 . 18 .نفس ا١ترجع، ص - 6
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فيرياف أنها قرية من القرل، بل ربما كانت أقل من بعض القرل المجاكرة لها كقرية القلعة الزجلية، ألف فيها من 
فيو  إذ 1" القرار "بػ  كسائل االستقرار كالحضارة ما ليس بشفشاكف، كضرب أحدىما المثل بخزينها الذم يسمى

من كسائل العيش على الدكاـ كاالستمرار، كىو ما تفتقر إليو شفشاكف التي تعيش على فتات البادية طواؿ فصوؿ 
يرياف أف بالبادية عدكال مبرزين في العدالة لخوفهم من اهلل، كلذلك فشهادتهم على أىل شفشاكف ك  السنة،

أيامو كقبلها في المغرب قرل لها حكم الحواضر، صحيحة مقبولة، كيرل المفتي الغمارم المشار إليو أنو كاف ب
الشتمالها على علماء كتعليم العلم تعلمو، كقرية تكمت المتيوية كتغصة الجريرية كقرية بني قاسم الرزينية 

كل ىاتو المعطيات تؤكد  .2كغيرىا أسراسكتجساس الزياتية كقرية ترغة البحرية، كقرية بني ىليل كقرية قاع 
قة غمارة بمحيطها عرفت تراجعا، خاصة في غضوف العقود األخيرة من القرف التاسع عشر بالملموس أف عبل

 كبداية القرف العشرين.

كيمكن القوؿ إف ىذا التراجع ارتبط بالتطورات كالمستجدات الخطيرة التي عرفها المغرب في النصف 
اع االستعمارم الذم كانت لو انعكاسات الثاني من ىذا القرف، كالمتمثلة في ازدياد الضغط األجنبي كاحتداـ الصر 

 .األصعدةعلى مختلف مكونات المجتمع كعلى جميع 

 يلي:نستنتج مما سبق ما 

كاغزاكة كبني  األخماسأف التوتر كاف ىو السائد في عبلقات قبائل غمارة بمحيطها، سواء مع متيوة الريف أـ   -
مدركسة التي تميزت بالتراجع االقتصادم تطواف كشفشاكف، نظرا لخصوصية المرحلة ال كحتى مع سعيد

 .كاالستغبلؿ االستعمارم كاالجتماعي كالسياسي

ـ تبلحقت على المنطقة، كبصفة دكرية، سلسلة من الكوارث 20ـ كبداية القرف 19على امتداد القرف   -
تفشي  مع 1878ك 1868في  أشدىاالطبيعية، كانت تستنزؼ في كل مرة طاقاتها البشرية كاالقتصادية، بلغت 

كفي مجتمع عتيق كالمجتمع الغمارم، حيث لم تكن قول اإلنتاج متطورة  .3الكوليرا كاشتداد كطأة الجفاؼ
بشكل يسمح بإيجاد فائض لمواجهة السنوات العجاؼ، كانت كل أزمة من ىذه األزمات تخلف مآسي اجتماعية، 

 مما خلف لدينا عبلقات متوترة بين قبائل غمارة كمحيطها.

                                         
ذ كاف الفبلح ٬تمع ّتميع أنواعو اليت تنتجها ا١تنطقة، إ ّتبل فوؽ القرية، ال يوضع فيها إال القوت القرار ُب غمارة كانت عبارة عن بيوت ٤تصنة - 1

يسَتة، ككاف للقرار  ما ياكلو ُب مدة، كال يًتؾ بداره اليت يسكنها إال ىل بيتو ا١تخصص لو ىناؾتو الفبلحية كيوصلو إما ٭تصل عليو من سن
 .(23ا١تنطقة. )أنظر الوثيقة رقم اكرة على نشائو فرٔتا كاف ىو ا٠توؼ من ىجـو القبائل اجملحارس دائم، أما سبب إ

 . 130 .ص اٞتزء األكؿ،مرجع سابق، ، ... ىماؿفتاكل تتحدل اإلنص النازلة عند ا٢تبطي،  - 2
 . 17 ـ. س، ص.، ...جوانب من تاريخ جبالة المعاصريز خلوؽ التمسماين، عبد العز  - 3
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كانت الكوارث الطبيعية عامبل من عوامل خلق البؤس كتفجير الفتن كاالضطرابات، فإف جور اإلنساف على إذا   -
على القبائل خبلؿ النصف األكؿ من القرف العشرين، كاف  ركجور المستعماإلنساف في مغرب القرف التاسع عشر، 

 من العوامل األخرل التي أسهمت بنصيب كافر في إفراز نفس األكضاع.

 اجملتنع الػناصٖ ّالغلط٘ املضنظٓ٘ املػضبٔ٘.–3

ـ، مجتمعا تقليديا من الفبلحين كالرعاة البدائيين، لم 19كاف المجتمع الغمارم إلى حدكد نهاية القرف 
تتطور فيو قول اإلنتاج بشكل يسمح بوجود فائض يذكر، كلو أف المبادالت التجارية كانت تتم على نطاؽ 

 ي المنطقة أك بينها كبين األقاليم المجاكرة، بما فيها فاس.محدكد، سواء بين القبائل ف

ككاف ىذا المجتمع مؤطرا داخل كحدات اجتماعية، ىي القبائل، تقـو تقسيماتها على أساس التعاضد 
االجتماعي كتضعف فيها الفوارؽ الطبقية، ككانت ىذه الوحدات القبلية تتوفر على مؤسسات محلية، منها مجلس 

يتم انتخاب أعضائو من بين شيوخ القرية، تقـو مهمتو على رعاية الشؤكف الداخلية، كالسهر على الجماعة الذم 
. كمما يدؿ على ذلك، ما كرد في إحدل فتاكل المفضل الخرشفي 1األمن كالدفاع كالضرب على يد المجرمين

قدره اهلل من الوالة أك فعلى من أ" يقوؿ:من أمره الجماعة أف تتولى الحكم عند غياب الحكاـ الرسميين، إذ 
، 2..." الواجبة لهم كمن الشفعةالجماعة أف يأخذكا على يد الظالم، كيمكنوا المتصدؽ عليهم بما زاؿ من يدىم 

كبالتالي فإف ىذه النوازؿ كالفتاكل يمكن أف تكوف مصدرا من مصادر تاريخ الحكم بغمارة خبلؿ الفترة 
 المدركسة.

في كجود ىذه المؤسسات المحلية تعبيرا عن استقبلؿ المنطقة عن السلطة  اإلثنوغرافيينكقد رأل كثير من 
المركزية، كالواقع أف المخزف بعدما تقلصت موارده في أعقاب انقطاع تيارات التجارة البعيدة المدل، لم يكن 

ماذا يتوفر على اإلمكانات الكافية لكي يعين في جميع قرل كمداشر مملكتو جابيا كقاضيا كدركيا، كلكن ل
سيكلف نفسو عناء ذلك كما يقوؿ جرماف عياش، طالما أف القبائل كانت تتوفر على مؤسسات تمكنها من ضماف 
الحقوؽ بين أفرادىا كالسهر على أمنها الداخلي؟ لقد كاف دكره ال يقـو على التدخل في الحياة الداخلية للقبائل، 

)الدفاع  3ابهة المشاكل المطركحة أماـ الببلد قاطبةكإنما على إشراكها في الحدكد كالمقاييس البلزمة في مج
 الخارجي، التكافل أماـ الكوارث الطبيعية، السلم العاـ ...(.

                                         
 . 31 .صـ. س،  ،...جوانب من تارخ جبالة المعاصرعبد العزيز خلوؽ التمسماين،  - 1
 . 382 .ص اٞتزء الثاين،، مرجع سابق، ...ىماؿدل اإلفتاكل تتحالفتول ا١تشار إليها مسجلة عند ا٢تبطي،  - 2
 . 154 .ص ،1986الدار البيضاء سنة  ،كىلركة ا١تغربية للناشرين ا١تتيدين، الطبعة األالش دراسات في تاريخ المغرب،جرماف عياش،  - 3
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لذلك منح بعض المناطق استقبلال كاسعا في تسيير شؤكنها، إال أف ىذا االمتياز لم يكن يعني عدـ 
زني، يتم تعيينو من فاس، كقد دأب المخزف الخضوع للسلطة المركزية، فجميع القبائل كانت تخضع لقائد عاـ مخ

على إسناد ىذه الوظيفة إلى قائد تطواف، كما تبين ذلك الظهائر التي نتوفر عليها كالتي ترجع إلى عهد المولى 
يزيد، كقد استمرت إلى فترة الحماية اإلسبانية كتم توظيفها لخدمة المصالح االستعمارية. لقد كانت عبلقة قبائل 

ـ أك حتى في الفترة 19طة المركزية ضعيفة كمرنة، كتختلف عما عرفتو باقي مناطق الشماؿ في القرف غمارة بالسل
ـ، إال أنها كانت تستجيب للحاجيات المحلية، مما يدؿ على أف 20االستعمارية خبلؿ النصف األكؿ من القرف 

أساسية جعلت معظم سكاف المنطقة لم تكن مستقلة، بل خاضعة للسلطة الشرعية، حيث ظلت بينهما رابطة 
المنطقة ينظركف إلى شخص السلطاف نظرة إجبلؿ كتقدير، لما كاف يتمتع بو من ميزة فريدة كخاصية أساسية ىي 

 .1بعنصر الشرؼ ىما يسم

كباإلضافة إلى تواجد القائد العاـ على رأس قبائل المنطقة، كاف المخزف يؤكد حضوره عن طريق الحركات 
قـو بها ضدىا، عند االقتضاء، مع أف ىذه الحركات لم تكن تكتسي طابع العنف، كإنما كانت التأديبية التي كاف ي

. لكن ىذه العبلقة سرعاف ما ستتبدؿ مع دخوؿ 2تعتمد قبل كل شيء على الوسائل الدبلوماسية لتطويع القبائل
واء الجهاد، ككانت آخر االستعمار اإلسباني للمنطقة المدركسة، التي كانت من المناطق األكلى التي رفعت ل

المناطق التي دخلها المستعمر، أضف إلى ىذا أف سكاف المنطقة كانوا يشعركف بانتمائهم إلى باقي أطراؼ 
الببلد، كما يدؿ على ذلك تسارعهم إلى الذكد عن حماىا كلما الح خطر أجنبي، كىذه اللحمة الوطنية بدأت 

معركة تطواف، مساىمة قبائل غمارة ـ 1859)فترة المدركسة ـ، لكنها برزت بشكل كاضح خبلؿ ال19قبل القرف 
كما يؤكد ذلك ما جاء في  (كالحركة الوطنية في الشماؿـ 1921الثورة الريفية ك ـ1913في رباط دار بن قريش 

ظهير السلطاف موالم الحسن األكؿ إلى القائد عبد القادر بن مرزكؽ كجميع إيالة غمارة في فاتح جمادل األكلى 
 ... خديمنا األرضى القايد عبد القادر ابن مرزكؽ كجميع إيالتك اغمارة" إذ يقوؿ: ـ،1888/ 15/01ىػ/ 1305

تتهيؤكا للحركة مع ركابنا السعيد بجميع رماتكم كذكم الحـز من إخوانكم بزيكم المعركؼ من  أفكبعد فنأمركم 
لكوف ىذه الحركة الميمونة  ... دة لو أصبلكال يبقى في المداشر كالقرل إال من ال فائ ... اإلتياف مع الحركة

، فعلى ضوء ىذه الحقائق 3..." بالقرب من دكركم كمن خبلؿ بيوتكم فبل تحتاجوف لكثير مؤكنة كال كبير مشقة
تنهار المقولة االستعمارية التي تدعي كجود سيبة أك نزعة انفصالية في منطقة غمارة، كيقدـ المخزف كأنو نظيمة 

 اؽ، كاالشتطاط في جباية الضرائب.للقمع كزرع الشق

                                         
المقدس في المجتمع ـ. س، كأطركحة سيدم ٤تمد الكتاين، ، ...السلطة السياسيةك  الشرؼ كالمجتمعمد عمراين، أنظر أطركحة ٤ت - 1

 .اٞتزء الثاين، ـ.س، ...المغرب المجهوؿكجست موليَتاس، ـ. س، باإلضافة إىل أ ،...الجبلي
 . 32 .صـ. س، ، ...جوانب من تاريخ جبالة المعاصر، عبد العزيز خلوؽ التمسماين - 2
 . 191 .مرجع سابق، ص الجزء الثاني،، ...طلس قبائل غمارةأ٤تمد ابن عزكز حكيم،  - 3
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ـ، تغيرت العبلقات بين منطقة غمارة كالسلطة المركزية مع 20كبداية القرف ـ 19غير أنو في نهاية القرف 
)ىزائم عسكرية، قركض لتسديد المغربي تزايد حدة التسرب األكربي، كالتناقضات التي أفرزىا داخل المجتمع 

كىو ما نبلحظو  ....( الخزينة، نهج سياسة ضريبية جائرة أدت إلى تفقير الببلد الديوف، الحماية القنصلية، إفبلس
في إحدل الرسائل السلطانية التي يأمر فيها عبد الرحمن بن ىشاـ القائد محمد اشعاش بقتاؿ بني زجل الغمارية 

د محمد اشعاش ائخديمنا األرشد الق ... "الحمد هلل كحده :هاحتى يوقف الفساد الذم ينشركنو، حيث جاء في
: فإف فرقة من غمارة يقاؿ لهم بني زجل كاف دفع منهم شنئاف مع عاملهم فقدموا لحضرتنا ... كبعد أصلحك اهلل

الشريفة كتشفعوا بكل شفيع مدعين التوبة كاإلنابة، فكتبنا لعاملهم بالغض عنهم كقبوؿ توبتهم، فلما رجعوا ارتكبوا 
نار الفتنة كالفساد. كقد أمرنا عاملهم للنهوض إليهم بحركة قبائل غمارة أىل  سنن الشقاؽ كالعناد كزادكا في إيقاد

الطاعة، ككجهنا لو إعانة من جيشنا الغالب باهلل. كغير خاؼ عليك أف قبائل إيالتك دائركف بهم، كأف الفساد 
ُمر قبائل إيالتك الفساد من أصلو. فبوصوؿ كتابنا ىذا إليك،  كاجتثاثيعدم، فأردنا حسم مادتو قبل انتشاره 

الموالين لهم بالنهوض بالحركة إليهم كاألخذ بخنقهم بالتحريق كالقتاؿ حتى يأخذ اهلل بحولو كقوتو ككجو خليفتك 
يقف على ذلك تقوية لهم كشدا لعضدىم ليقضى فيهم الغرض على كفق المراد لتطفأ نار الفتنة كتحسم مادتها. 

يك فساد أىل الجبل كفتنتهم كما قاسى عمنا موالم الطيب رحمو اهلل فإياؾ كالتراخي في ذلك، فإنو ال يخفى عل
في قتاؿ أىل تلك النواحي كما كاف بينو كبينهم من حركب. التي دكخت لك القبائل كمهدت أقطارىا حتى 
سكنت كاطمأنت كرجعت جنانا الزلتم تربوف ثمرتها كتشربوف صفوىا كبعقوبة المفسدين يدكف الصبلح كتنتشر 

 . 1لعامة كتعتذر"كتخشى ا

يتضح من ىذه الرسالة كالعديد من الرسائل السلطانية أف العبلقة التي كانت تربط قبائل غمارة بالسلطة 
ثابتة، بل كانت تعتريها نوبات مد كجزر، حسب الوضعية االقتصادية  المركزية لم تكن على صفة معينة أك

ة المركزية من جهة ثانية. فمرة نبلحظ أف ىذه الرسائل كالسياسية كالطبيعية للمنطقة المدركسة من جهة كالسلط
 كمرة بأنهم، 2تنعت القبائل المدركسة بقبيلة صبلح كخير قديما كحديثا كليس لكم سلف في الفساد كاالنحراؼ

 .أىل شقاؽ كفتنة كفساد، كما أكردتو الرسالة األخيرة

 

 

 

                                         
 ـ،1986–ـ 1786ىجرية، هبا طابع سلطاين بداخلو ا١توىل عبد الرٛتن بن ىشاـ، ٤تفظة غمارة  1250صفر عاـ  23كثيقة مؤرخة ُب  - 1

 .100TH، رقم مديرية الوثائق الملكية
 .100TH، رقم مديرية الوثائق الملكية ـ،1986–ـ ٤1786تفظة غمارة  ، أنظرىجرية 1292ذم القعدة عاـ  16كثبقة مؤرخة ُب  - 2
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 ٗ احلنآ٘ ّخالهلا.التيظٔه االدتناعٕ يف بالر غناصٗ قبٔل فرت الجالح:املبشح 

 التيظٔه االدتناعٕ قبٔل احلنآ٘ اإلعباىٔ٘. –1

  .قباٜل غناصٗ ّبالر الغٔب٘ قبٔل احلنآ٘ –أ  

يعتبر كثير من الباحثين أف قبائل غمارة تنتمي إلى ببلد السيبة كىو المفهـو المضاد لببلد المخزف. كالسيبة  
ة يشير إلى المناطق البربرية التي رفضت قبائلها الخضوع لسلطة كلمة بربرية كتعني االنشقاؽ، كمفهـو ببلد السيب

السلطاف المدني كامتنعوا عن دفع الضرائب لو. كقد ساعد الموقع الجغرافي للمناطق الجبلية الوعرة كالقاصية، 
ن التي يصعب الوصوؿ إليها أك يسهل لقبائلها االعتصاـ كالدفاع ضد جنود السلطة المركزية، على االنفبلت م

إلى االستقبلؿ كالحرية  رقابة المخزف كشق عصا الطاعة. فسلوؾ قبائل السيبة يفيد بأنهم كانوا ينزعوف دائما
 كحكم أنفسهم بأنفسهم.

كقد تطور مفهـو السيبة من معناه المكاني المباشر ليطلق مجازا على أم تمرد ضد السلطة المركزية حتى 
القريبة منها، أم أف اللفظ أصبح مرادفا للتمرد على السلطة. كيذكر كلو كاف في العاصمة نفسها أك في المناطق 

الباحث الفرنسي ركبرت مونتاف أف ذلك كاف يحدث في أثناء األزمات: "فبمجرد أف يموت السلطاف، كتستفحل 
ت ما األزمة بين المتنافسين على الخبلفة، تنزع القبائل القوية إلى قوانينها الخاصة ... كتظهر في ىذه اللحظا

يمكن تسميتو بالجمهوريات األمازيغية ... مثلما حدث في أعقاب موت السلطاف عبد الرحماف، حيث اندلعت 
 .1سيبة دامت خمس سنوات، كاجتاحت كامل السهوؿ في المغرب األقصى"

كتنتشر ببلد السيبة في ثبلث مناطق ىي، جباؿ الريف )بما فيها قبائل غمارة(، كجباؿ األطلس، كشرقي 
رب كجنوبو. كىي جميعا مناطق نائية كعرة كاف يصعب اختراقها كالسيطرة عليها، لجأت إليها القبائل البربرية المغ

عقب الغزك العربي للببلد. كقد ساعد ذلك قبائل غمارة على االحتفاظ بلغتهم كالكثير من عناصر ثقافتهم، 
 كتنظيمهم االجتماعي، القبلي رغم اعتناقهم اإلسبلـ.

بين ببلد المخزف كببلد السيبة عادة، منطقة كسطى، شبو مخزنية، تمارس فيها السلطة ككانت توجد 
المركزية معظم كظائفها بشكل غير مباشر أك بشكل جزئي، كفي ىذه الببلد الوسطية كانت السلطة المركزية تعتمد 

ادية القريبة من على زعماء بعض القبائل كتفوضهم في جمع الضرائب كاألتاكات من قبائل أخرل أك من الب
قبائلهم، مقابل إعفائهم من بعض ىذه الضرائب كاألتاكات أك كلها. كلهذا سنجد السلطاف عبد الرحماف بن ىشاـ 

"خدامنا قبيلة غمارة   :يستعين بالقائد محمد اشعاش للتوسط بينو كبين قبائل غمارة، إذ يقوؿ في المراسلة التالية
 تعالى كبركاتو، كبعد فإنا نعلم أنكم قبيلة صبلح كخير قديما كحديثا كافة كفقكم اهلل كسبلـ عليك كرحمة اهلل

                                         
1

 - Robert Montagne, Les Berberes et le Makhzen dans le Sud du Maroc, Essai sur la Transformation 

Politique des Berberes, Paris, 1930, p. 286. 
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كليس لكم سلف في الفساد، كنتحقق أف ىذا االنحراؼ الواقع منكم إنما ىو بسبب الشنآف الواقع بينكم كبين 
كبسطنا  غداكش كىا نحن قد عزلناه عنكم ككلينا عليكم خديمنا األرضى القايد محمد اشعاش كأسندنا إليو أمركم

ذم القعدة  4في  ... لو يد التصرؼ عليكم فاسمعوا لو كأطيعوا في جميع ما يأمركم بو من أمور خدمتنا الشريفة
. يتضح من خبلؿ ىذه الوثيقة كضعية قبائل غمارة بالنسبة للسلطة المركزية كالتي سماىا 1"ىػ 1243الحراـ عاـ 

فاىم الذم كاف بين القائد كالقبيلة، كالذم يرجع إلى باالنحراؼ، لكنو يجد لها تفسيرا من خبلؿ سوء الت
خديمنا األرضى القايد : "الضرائب بالخصوص، حيث نجد السلطاف في رسالة أخرل يثير ىذا الموضوع، إذ يقوؿ

محمد اشعاش أعانك اهلل كسبلـ عليك كرحمة اهلل تعالى كبركاتو، أما بعد، فقد كتبنا لغداكش أف يرفع لك زكاة 
رة في السنة الماضية، كفي ىذه السنة، فإذا دفع لك كحزتو من عنده يأتينا كتابو بالرفع لك ككتابك قبيلة غما

بالحيازة، لذلك فعند ذلك نكتب لك كالية غمارة، فقد بلغنا أنها قريبة من تطواف كأسواقهم كمرافقهم كلها منها. 
 . 2..." يو كفاية في الخبر، كالسبلـيشافهك بو خديمنا كمحبنا األمين الحاج الطالب فف كالعمل على ما

نستنتج من الوثيقتين أف قبائل غمارة لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالسلطة المركزية، بل كاف يتم اللجوء 
إلى كسطاء، غالبا ما كانوا قواد مدينة تطواف، الذين بدكرىم كانوا يحاكلوف بسط نفوذىم على المنطقة المدركسة 

 النحراؼ )حسب السلطاف عبد الرحماف بن ىشاـ( كتأدية ما بذمتها من كاجبات.التي كانت تتأرجح بين ا

 .أؽهال ملهٔ٘ ّعاٜل اإلىتاز يف بالر غناصٗ–ب

تعتمد القاعدة االقتصادية في ببلد غمارة على الزراعة المعيشية كالرعي كبعض الحرؼ التقليدية البسيطة. 
ف نظاـ الملكية الجماعية الخاصة بالقبيلة، كبموجب ىذا كيبلحظ أف نظاـ الملكية الشائع في ببلد غمارة كا

النظاـ كانت ىذه األخيرة تعمد إلى توزيع األرض الصالحة للزراعة داخل المدشر )القرية( على األسر األبوية 
الممتدة الستغبللها كاستثمارىا، كىي موضوع الملكية. أما األراضي األخرل ذات المنفعة العامة: الغابات 

ي كالبحيرات كغيرىا، فهي أراض جماعية يكوف فيها لكل أسرة الحق في استعمالها كاستغبللها، كتتدخل كالمراع
الجماعة لتنظيم ىذا االستغبلؿ. أما الملكية الخاصة كالفردية، فهي مسموح بها بالنسبة للمنقوالت مثل القطيع، 

دما يتعلق األمر باألرض، فهي ال تكوف كأدكات العمل، كالممتلكات البيتية، كللمالك حق التصرؼ فيها. كعن
موضوعا للملكية الفردية، كإنما ىي مشتركة على مستول األسرة األبوية الممتدة، إذ نجدىا مقيدة بمقتضيات 
عرفية ال يمكن تجاكزىا، تقتضي أف األرض يجب أال تخرج عن األسرة كعن القبيلة ببل إذف جماعي. كتلعب 

أما األنشطة الرعوية التي كانت تمارس غالبا في كل أنحاء قبائل ، 3يق ذلكالجماعة دكرا في العمل في تطب

                                         
 .TH-100(: Coteـ، رقم )1986–ـ 1786، ٤تفظة غمارة، مديرية الوثائق الملكية بالرباطن كثيقة مأخوذة م - 1
 سابق. ، مرجعبمديرية الوثائق الملكيةىجرية،  ٤1242تـر اٟتراـ فات  عاـ  4كثيقة مؤرخة ب  - 2

3
 - Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, op.cit, CAJA N 5, A/27–A/31, Carpeta A/27. 
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غمارة، فكانت تستند عادة إلى الملكية الفردية لقطعاف الماشية مع حق استخداـ أراضي المراعي على أسس 
 جماعية كمشاعية.

  .التيظٔه االدتناعٕ يف بالر غناصٗ–ز        

القبائل، تتفاكت من حيث حجمها كقوتها كنفوذىا كثركتها. ككانت  تشتمل ببلد غمارة على عدد كبير من
العبلقات بين ىذه القبائل تكوف إما سلبية تتجلى في إظهار العداكة كانتهاز الفرص للغزك كالعدكاف كشن 

 .مودة كالمحبة كاالحتراـ المتبادؿالحركب، أك إيجابية تنطوم على ال

تقـو بفبلحة األرض على أسس مشاعية كمشتركة في مجتمعات  كتنقسم القبائل عادة إلى قبائل زراعية
 رعوية تزاكج بين العمل–قركية قائمة على االكتفاء الذاتي، كقبائل رعوية تقـو على رعي الغنم، كقبائل زراعية

كتدافع القبيلة عن حقها في الحياة كفي األراضي الصالحة للزراعة كالرعي  الزراعي كالرعوم في الوقت نفسو.
ي الماء. كمعظم الحركب كالغزكات التي كانت تقـو في ببلد غمارة بين مختلف القبائل، كاف سببها النزاع حوؿ كف

أرض خصبة أك مرعى من المراعي أك منهل من مناىل الماء أك كاف مبعثها األخذ بالثأر، أك دفع اعتداء، أك 
 مباشرة اعتداء.

لى طبقات اجتماعية متميزة ألف المستويات المعيشية كلم يكن المجتمع القبلي في ببلد غمارة مقسما إ
زراعية أك رعوية، أك االثنين معا، –للسكاف كانت متماثلة تماما، حيث كاف األفراد يمارسوف أنشطة اقتصادية

تمكنهم من العيش في مستول الكفاؼ. كما أف النظاـ القبلي في حد ذاتو يسعى إلى إلغاء أسباب الطبقية، 
ىرة االستغبلؿ الطبقي كالصراع االجتماعي، كذلك من أجل نشر الحرية كالعدالة االجتماعية كالقضاء على ظا

 كالديموقراطية في ربوع المجتمع القبلي.

انطبلقا من ىذا الواقع، يمكن التأكيد على أف األفراد في المجتمع القبلي كانوا متساكين في الحقوؽ 
كبجهوده التي يبذلها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، فالفركؽ كالواجبات، ال فضل لفرد على آخر إال بتفوقو 

إذف كانت فركقا فردية كليست فركقا طبقية. ككاف معيار التمايز كالتفاضل بين األفراد يعتمد على صفات 
كخصائص ينبغي توافرىا في الفرد كي يحتل منزلة اجتماعية مرموقة كمتميزة في المجتمع. ككاف من بين ىذه 

: التدين، كالحكمة كبعد النظر كالذكاء كالشجاعة كاإلقداـ كالنصرة كاإلغاثة كالسخاء كالكـر كالعفو الخصائص
 كالتسامح كغيرىا من الصفات الحميدة.
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 التؾهٔالت االدتناعٔ٘ يف عَز احلنآ٘.–2

 ادتٔاح املغتْطيني األّصّبٔني للنػضب. -2-1

لطاف عبد الحفيظ كفرنسا، كما كقعت في نونبر بين الس 1912مارس  30كقعت معاىدة الحماية في 
إسبانية ألحقت بمقتضاىا بإسبانيا مناطق نفوذىا السابقة في شمالي المغرب كجنوبو تنفيذا –معاىدة فرنسية 1912

فرنسية. كىكذا أصبح المغرب منذ ىذا التاريخ تحت السيطرتين الفرنسية كاإلسبانية  –األنغلو 1904لمعاىدة 
ىذا االستعمار، كإف كاف قد حدث نتيجة تردم األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في  معا. كمعلـو أف

المغرب، إال أنو ارتبط أيضا بتسابق القول اإلمبريالية القديمة )إسبانيا، فرنسا، بريطانيا ...( القتساـ العالم كجعل 
 مالي.المستعمرات مرتكزا لحل أزمتها الداخلية كتطوير اقتصادىا الرأس

ككاف الهدؼ من استعمار المغرب ىو خلق مستعمرة استيطانية كالسير قدما في توسيع الرأسماليتين الفرنسية 
كاإلسبانية. ىذا االستعمار كاف يعني استبداؿ البنى االجتماعية كاالقتصادية الموجودة بنمط اإلنتاج الرأسمالي 

اإلنتاج القديمة ككل ما يترتب عليو، كاف الهدؼ منو التبعي. كىذا االستبداؿ الذم أدل إلى تفتيت عبلقات 
 .1الحصوؿ على القوة اإلنتاجية البلزمة من أجل إقامة البنى الرأسمالية

كمن األىمية بمكاف اإلشارة إلى أنو منذ أكاخر القرف التاسع عشر، اىتم األكركبيوف بمسألة األرض في 
من  60كبالمادة  1880من معاىدة مدريد سنة  11ة المغرب، كحظيت قضية امتبلكهم لؤلراضي فيو بالماد

معاىدة الجزيرة الخضراء، كذلك القتناعهم بأف الوجود االستعمارم مهزكز ما لم يقم على دعائم يمثلها 
المستوطنوف الزراعيوف الذين يشكلوف ضمانة لرسوخ السلطة االستعمارية العسكرية، لهذا حرص المقيموف 

 ى حكم المنطقة الخليفية على تشجيع الهجرة األكركبية إلى المنطقة المدركسة.العاموف الذين تعاقبوا عل

، كإحكاـ السيطرة العسكرية على كل 1930كما أف تم إنهاء حالة المقاكمة كالحركات التحريرية بالمنطقة بعد عاـ 
للتمتع بثمار  ،اإلسبانيينقبائل الشماؿ حتى انهاؿ على المنطقة سيل من المهاجرين األكركبيين، كخاصة 

إلى أكثر  1936نسمة سنة  716االحتبلؿ، إذ نجد أف عدد األكربيين في الحاضرة الغمارية شفشاكف انتقل من 
نسمة سنة  41660، أما على صعيد المنطقة الخليفية، فقد انتقل عدد اإلسباف من 1950نسمة سنة  2500من 

 .19502نسمة سنة  84716إلى  1936

االستعمارم، عدد من العصابات المسلحة التي شكلت قواعد خلفية للقوات كقد رافق قوات الغزك 
االستعمارية، كفرؽ استطبلعية لها يحموف ظهرىا كيحتموف بها، بغية الحصوؿ على األرض كإزالة كل ما من شأنو 

                                         
 .41 .ص ،1979وثائق كالدراسات، بَتكت، ، نقلو إىل العربية ا١تركز العريب للاإلمبريالية كالهجرة :المغربعبد اهلل الباركدم،  - 1

2
 - Africa, Epoca Segunda, Ano Octavo, Octubre 1932, p. 53.  
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أف يشعرىم بأنهم غرباء عن مجتمعهم الجديد. كفي مقدمة ذلك الفبلح المغربي. كمنذ ذلك الحين دأب 
الستعمار على إعداد جداكؿ منهجية تضم مختلف أنواع األنظمة العقارية التي تسهل عملية مصادرة األراضي ا

 .1الزراعية من الفبلحين المغاربة لكي توزع فيما بعد على المهاجرين األكركبيين

كمن أجل تشجيع عملية االستيطاف كجذب مزيد من المستوطنين الزراعيين، فتحت إدارة الحماية 
 ؤسسات مالية للمستوطنين الزراعيين، مع تسهيبلت خيالية في الدفع.م

كما تم إطبلؽ برامج تهدؼ إلى مساعدة المستوطنين الزراعيين لدعم تنمية اإلنتاج الزراعي، كتسهيل 
تصريفو، كتسويق المنتجات الغذائية. كيرتكز البرنامج على توسيع المساحات المزركعة كمضاعفة تربية المواشي 

 .2سين نوعية اإلنتاج كإدخاؿ مزركعات جديدة، كإنشاء مؤسسات للقرض الزراعيكتح

 ككاف من نتائج ىذه السياسة الزراعية التشجيعية أف ارتفع عدد المستوطنين الزراعيين.

ما يختص بالمزارع األكركبية التي انتشرت في سائر أنحاء شماؿ المغرب، فكاف مصدرىا االستيطاف أما في 
سمي كاالستيطاف الزراعي الخاص. فقد ركزت إدارة الحماية على األراضي الجماعية كعلى أراضي الزراعي الر 

ـ، 1921–1918الميداف الرسمي لبلستيطاف الزراعي الرسمي. فخبلؿ الفترة ما بين  كالحبوس، لجعلهاالمخزف 
في األكدية الممتدة من حصل االستيطاف الزراعي الرسمي على مساحات شاسعة من األراضي الخصبة، المتمركزة 

 كاد أكرينكا إلى كاد الك.

االستيطاف الزراعي الخاص فقد نتج عن عمليات شراء أراضي الفبلحين المغاربة قسرا، إذ كانت قوات  أما
على المستوطنين الحصوؿ على األرض الزراعية بإبادة سكاف القرل كاالستيبلء على أمبلكهم بالقوة  الغزك تسهل

ين بأبخس األسعار، مستعملة إلى جانب قواتها قوات الباشوات كالقياد كاإلقطاعيين المتعاكنين كبيعها للمستوطن
 مع االستعمار، منهم القايد محمد البحياكم كمحمد بن قاسم الخضير كمحمد بن المكي الطاغي المنصورم.

اضي الصالحة كفي ظل ىذه الشراىة التي كاف يتميز بها المستوطنوف األكركبيوف، أصبحت جميع األر 
بقبيلة بني  1953للزراعة في غمارة ملكا لهم، حيث بلغت مساحة االستيطاف الزراعي الرسمي كالخاص عاـ 

ىكتار، كفي قبيلة بني بوزرة انتقل من  16.2149ـ نحو 1945ىكتار بعدما كانت سنة  80.2380زيات نحو 
 .3ـ1953ىكتار سنة  92.548إلى  1945ىكتار سنة  72.495

                                         
1

 - Le Clère Commandant, "Les Terres Collectives de Tribus au Maroc, Renseignements Coloniaux", 

Hespéris, Volume 2, Février 1922, p. 40. 
 .19-18 ص. ، ص1980 ،بَتكت ،دار ابن خلدكف ،(1939–1919) تطور الحركة العمالية في المغرب، أٛتد تافاسكا - 2

3
 - Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, op.cit, CAJA N 10. 
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إلشارة إلى أف المستوطنين الزراعيين لم يكتفوا بما حصلوا عليو من إدارة الحماية من مساحات كتجدر ا
شاسعة، بل كانوا يزحفوف على أراضي جيرانهم المغاربة فيبتلعونها تدريجيا. كلم تكن حدكد مزرعة اإلسباني تعتبر 

مزارع بعضهم من بضعة ىكتارات إلى حدكدا نهائية إال عندما تلتقي بحدكد مزرعة أكركبي آخر. كىكذا اتسعت 
سلطات االحتبلؿ تستولي على  كلم تكد. كاستطاعوا خبلؿ فترة كجيزة جني األرباح الطائلة. 1عشرات الهكتارات

األراضي الخصبة كطرد الفبلحين المغاربة منها، حتى أثقلت كاىل الفبلحين بالضرائب الفبلحية المسماة الترتيب. 
تأخذ في االعتبار عند تحديدىا لضريبة الدخل على اإلنتاج الزراعي كالحيواني، فلم تكن مصلحة الضرائب 

بلغ دخل  1954التغيرات السلبية في دخل الفبلحين من انخفاض اإلنتاج، كىبلؾ الماشية كاألشجار. كفي سنة 
 44.744.65 1951بسيطة في الوقت الذم كاف في سنة  62.047.193الترتيب في قبيلة بني زرين حوالي 

 621.09.38بسيطة. أما في قبيلتي بني سميح كبني كريرػ سيرتفع دخل الترتيب بشكل كبير، حيث انتقل من 
. كىكذا كاف الفبلح الغمارم يشقى كيكدح من أجل 2ـ1953بسيطة سنة  61.198.202إلى  1945بسيطة سنة 

أسوأ، بسبب االنخفاض المستمر  تغذية خزينة سلطات االحتبلؿ، بينما كاف كضعو االقتصادم يسير من سيئ إلى
 في اإلنتاج الزراعي، كعدـ قدرتو على تحمل أطماع المتربصين بدخلو الزراعي الهزيل.

 .االىعهاعات االقتصارٓ٘ لالعتٔطاٌ األّصّبٕ–2–2

  .عْاقب الكنع االقتصارٖ علٙ اجملتنع املػضبٕ–أ          

ي اتبعتها سلطات االحتبلؿ إلى إحداث تحوالت أدت الهيمنة االستعمارية في السياسة الزراعية الت
اقتصادية كبيرة في الوسط القركم الغمارم. فمن أجل إخضاع كل تراب المنطقة، كالقضاء على مقاكمة السكاف 
القركيين، للسيطرة االستعمارية، لجأت قوات االحتبلؿ اإلسبانية إلى كسائل عسكرية مهمة في حربها االقتصادية 

، كإحراؽ المحاصيل كىدـ مخازف الغبلؿ الجماعية كقصف األسواؽ كاالستيبلء على قطعاف ضد ىؤالء السكاف
المعيشية  عتدىور األكضا إلخ. كقد نتج عن ذلك  هيزات التي تستعمل في عملية الرمالماشية كتخريب التج

 للسكاف الغماريين.

اقب كخيمة كمأساكية على كقد أدل اغتصاب األراضي الخصبة من قبل المستوطنين األكركبيين إلى عو 
الكثير من المناطق القركية الغمارية، فوسائل العيش أخذت تتضاءؿ بالنسبة لجماىير الفبلحين تدريجيا، بسبب 
نقص مساحة األراضي الصالحة للزراعة، كما أخذت قطعاف الماشية تتقلص، في الوقت الذم كانت فيو أمبلؾ 

  المستوطنين تتعاظم كتكبر.

                                         
 .21 .أٛتد تافسكا، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2
 - Intervencion Territorial de Gomara, Comarcal de Puerto Capaz, Sintesis de los datos mas Interesantes de 

las cabilas de metuua, beni erzin, beni smih y bni guerir, puerto capaz, 24 de Septiembre 1955, pp. 7–10. 
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لسيطرة العسكرية على المنطقة المدركسة، أرغمت قوات االحتبلؿ السكاف القركيين على كبعد أف تمت ا
أف يقدموا األيدم العاملة البلزمة إلقامة الهياكل العسكرية كاالقتصادية. كموازاة مع أسلوب السخرة المرتكزة 

الغمارية من أجل كسب لقمة ، أرغمت الساكنة اإلسبافعلى العمل المجاني، تطبيقا لتوجيهات المقيمين العامين 
 .1العيش على االشتغاؿ في مختلف أكراش قوات االحتبلؿ بأجور زىيدة

كنجم عن استعمار المغرب بشكل عاـ، تغيرات في أشكاؿ الملكية العقارية، إذ عمدت قوات االحتبلؿ 
لبلستيطاف الزراعي. إلى االستيبلء على أراضي المخزف كاألراضي الجماعية كاألحباس لجعلها الميداف الرسمي 

الذم ينص على تحديد أراضي المخزف،  1914كفي ىذا اإلطار أصدر السلطاف يوسف ظهير الفاتح من يوليوز 
يوليوز من السنة نفسها الذم ينص على منع األمبلؾ الجماعية ككضعها تحت كصاية الدكلة، كيتولى  15ثم ظهير 

صاية، يتكوف من مدير الشؤكف األىلية )رئيسا(، كمستشار أمرىا مدير الشؤكف األىلية الذم يستعين بمجلس ك 
الحكومة كموظف إسباني ينوب عنو، كأحد القضاة اإلسباف. أما الفبلحوف الغماريوف المهددكف في أمبلكهم 
فيمثلهم في مجلس الوصاية اثناف من األعياف يعينهما الوزير األكبر. ككاف الظهيراف بمنزلة تقنين للطرد الجماعي 

حين المغاربة بحجة امتبلكهم كاستغبللهم ألراض بطريقة غير قانونية. كبدأت رسميا سياسة اإلبعاد كالحصر للفبل
 .2أم إبعاد الفبلحين المغاربة عن األراضي الخصبة كحصرىم في المناطق القاحلة

نحو  ككاف من أبرز عواقب ىذا االستعمار اإلسباني على المجتمع الغمارم، دفع أمواج من المهاجرين
المدف، حيث يطلعنا ألبير عياش على أف "الريفيين الذين حافظوا على أشكالهم التقليدية كالتنظيم االجتماعي، 
فهم كثيركف على سفوح جبالهم الوعرة ككانوا يهاجركف منذ القديم، إال أف تطور االستعمار الفبلحي ضاعف من 

ي احتلها اإلسباف كلية، فاشتغلوا عماال زراعيين ىجرتهم، نظرا النعداـ الحصوؿ على األرض في السهوؿ الت
. كىكذا يتضح أف الهجرة الداخلية بالمنطقة المدركسة ليست كليدة المرحلة االستعمارية بل تمتد إلى 3موسميين

 :عياش عن ىذه الحالة بقولوما قبل االستعمار، غير أف ىذا األخير عمق كضاعف تأثيرىا، حيث يطلعنا ألبير 
دد متزايد من الفبلحين ال يملكوف األرض كتحولوا إلى خماسة أك مأجورين، أك على األصح "لقد أصبح ع

 .4..." مرشحين إلى اإلجارة، ألف العديد لن يحصلوا على شغل دائم، فهم مضطركف إلى ىجر األراضي

 

                                         
 .42 .، صعبد اهلل الباركدم، مرجع سبق ذكره - 1

2
 - Michaux Bellaire, "Les Terres Collectives au Maroc et Tradition , Renseignements Coloniaux", Hespéris, 

Tome IV, 2° Trimestre, Paris, Mars 1924, p. 97. 
منشورات دار ا٠تطايب، الطبعة ا١تسعودم،  ، ترٚتة عبد القادر الشاكم كنور الدينالمغرب كاالستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية ألبَت عياش، - 3

 .258 .، ص1985بريل األكىل، ا١تغرب، أ
 .255 .مرجع سابق، ص ألبَت عياش، - 4
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 .االعتػالل الضأمسالٕ للضٔعات الفالسٔ٘–ب

الغمارية كجد أمامو عددا من خداـ المخزف األكفياء، عندما دخل االستعمار بشكلو السافر إلى األراضي 
كىي الفئات الحاكمة المكونة من شيوخ القبائل كالقواد ككبار رجاؿ الدين. كقد أبقى االستعمار على معظم ىذه 
الفئات كامتيازاتها األدبية كاالجتماعية، كمنحهم مساحات كبيرة من األراضي الزراعية عند إدخاؿ نظاـ تسجيل 

ضي، لكي تكوف سندا قويا للمحتل، كلكنو جردىا في المقابل من نفوذىا السياسي الحقيقي، ألنو أصبح األرا
الحاكم الفعلي للببلد. كظلت ىذه الفئات رمزا ببل مضموف، يستعين بها المحتل حيثما يريد، إلضفاء الشرعية 

دية لؤلرض، كتحولت العبلقات داخل كىكذا ظهر نمط الملكية الفر . على بعض سياساتو االستيطانية كالعدكانية
القبيلة من عبلقات عشرية في مفهومها التقليدم القديم إلى عبلقات اقتصادية ترتكز على امتبلؾ رؤساء القبائل 
كالقواد كرؤساء الطرؽ الصوفية لؤلراضي الزراعية الواسعة، كتحوؿ سائر أفراد القبيلة بالتدريج إلى فبلحين أجراء 

 .في أراضي زعمائهم

كما لحق الزراعة من تغير في نمط ملكيتها لحق تدريجيا ملكية الماشية، فقد تحولت ىذه األخيرة من 
ملكية عشيرة مشاعية إلى ملكية أسرية أك فردية، كلكن النشاط الرعوم لم يتطور في كسائلو بالدرجة أك السرعة 

الفائض االقتصادم المتولد من ىذا النشاط، نفسها اللتين تطورت بهما الزراعة في البادية الغمارية، لذلك يظل 
ما أف استقرت الملكية الفردية لؤلرض الزراعية ك كالقابل للتوزيع كاالستحواذ من خبلؿ اآلخرين محدكدا للغاية.

في المغرب حتى أقدـ المستوطنوف األكركبيوف على تطبيق أشكاؿ االستغبلؿ الرأسمالي لؤلرض الزراعية، باعتبار 
ؿ يدر دخبل أم ينتج فائض قيمة. كىكذا انقسمت األراضي الزراعية إلى مزارع يستغلها األرض رأس ما

األشخاص، كيمارسوف فيها حقوؽ الملكية الخاصة كافة، كإلى أراضي الدكلة، كأراضي الحبوس كاألراضي 
 الجماعية كغيرىا؛

اج اآللي الحديث. كىكذا لكن عبلقات اإلنتاج الرأسمالية ال يمكنها أف تنمو كتزدىر دكف تطور اإلنت 
إلى القطاع الزراعي بصورة تدريجية، بهدؼ تحسين اإلنتاج الزراعي كتطويره  اآللة الزراعيوفأدخل المستوطنوف 

في مزارعهم، معتمدين على المكننة، من أجل استصبلح األراضي عبر استخداـ الحفارات كالمحركات إلحياء 
أنو زيادة المساحات المزركعة كالمركية فقط. ككذلك استعماؿ أراض جديدة كإقامة شبكة للرم. كىذا من ش

 األدكات الحديثة كالجرارات كاألسمدة المخصبة لؤلراضي من أجل الزيادة في اإلنتاج الزراعي.

 علٙ العامل الكضّٖ. اإلعباىٕىتاٜر االعتعناص –ز

عل العمل الزراعي التقني مجاال إف اعتماد اآلالت في المزارع األكركبية أدل إلى توظيف رساميل باىظة، كج
جديدا للقول البشرية التي رأت في الوسائل الجديدة أمبل في تأمين احتياجاتها كافة، من غير أف تمارس أعماال 
جسدية مرىقة، بل انحصر نشاطها في توجيو اآللة التي كضعت لخدمة العاملين في الحقل الزراعي كراحتهم. 
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حديثة األثر البالغ في التطور الذم بلغتو الزراعة بعد استعماؿ اآلالت الحديثة، ككاف من نتيجة ىذه التقنيات ال
ككاف من الطبيعي، نتيجة ىذا التنوع، أف  خاصة كأف طبيعة األراضي في البادية الغمارية تفرض تنوع الزراعات فيو.

ية. فقد ساعد االستعمار على نبلحظ أشكاال مختلفة من األدكات، تبلئم كل نوع من الزراعات كمتوفرة بأعداد كاف
تحوؿ اإلنتاج الفبلحي التقليدم إلى إنتاج سلعي، ألغراض التبادؿ كليس ألغراض االكتفاء الذاتي كما يصحب 
ذلك من عمليات تحوؿ لبلقتصاد الفبلحي التقليدم من اقتصاد طبيعي معيشي إلى اقتصاد نقدم تبادلي سوقي. 

ات الفبلحية. فقد أصبح يتعايش قطاع اقتصادم زراعي عصرم على درجة كأدل ىذا إلى بركز ازدكاجية في البني
عالية من الحداثة يملكو المستعمركف األكركبيوف، كبجانبو قطاع اقتصادم زراعي فقير يملكو السكاف المحليوف، 

  كيشار إليو غالبا بأنو تقليدم.

كلونيالي، من حيث نمط اإلنتاج، كىو لقد أدل االختراؽ الغربي للمنطقة المدركسة إلى تحويلو إلى مجتمع  
نمط إنتاج يخدـ الرأسمالية دكف أف يحوؿ المجتمع إلى مجتمع رأسمالي ناجز على غرار المجتمعات األكركبية، 
فهي مجتمعات ظهرت في سياؽ كالدة الرأسمالية كصعودىا كتوسعها كتحولها إلى إمبريالية بوصفها محصلة 

الغرب، كالمقاكمة التي أبدتها في تاريخ الشعوب التي شكلت ما يسمى اليـو للصراع بين الرأسماؿ الوافد من 
  بالعالم الثالث.

إف ىذا الطابع األخير، ىو الذم يجعل المغرب اليـو بصفة عامة ال يزاؿ أسيرا للحركة الرأسمالية العالمية، 
هر اقتصاده بتخصصو في إنتاج فإنتاجو قائم على أساس االستجابة لمصالح السوؽ الرأسمالية العالمية. كيشت

المواد األكلية، أك في زراعات معينة أك صناعات تحويلية تدخل في سياؽ الصناعات المتطورة الرأسمالية. 
كىكذا، فإف ىذه السيطرة االستعمارية تنظم النهب، كتعادم التقدـ االقتصادم كاالجتماعي للببلد المستعمرة. 

ة المدركسة إلى دمجو تدريجيا في النظاـ الرأسمالي العالمي. ككاف أحد فقد أدل االستعمار اإلسباني للمنطق
تداعيات ذلك بالطبع ىو تغلغل العبلقات الرأسمالية في األنشطة االقتصادية بالقدر الذم يجعلو مصدرا للمواد 

لح كقد أدل غياب أم اىتماـ بمصا الخاـ من زراعية كمعدنية، كسوقا لتصريف سلعو كالستثمار رأسمالو.
القائمة على خدمة المصالح الزراعية  بالمنطقة، اإلسبانيةالفبلحين الغماريين كمصيرىم في السياسة الزراعية 

 للمستوطن األكركبي كحده، إلى إفقار الفبلحين الغماريين.

 .اإلعباىٕاالىعهاعات االدتناعٔ٘ لالعتٔطاٌ –3 

              .عباىٕاإلالتؾهٔالت االدتناعٔ٘ يف ظل االعتٔطاٌ –1- 3         

لقد نجم عن إقامة النظاـ االستعمارم في المغرب آثار اجتماعية كخيمة، فقد أدت أساليب القمع 
الخ، إلى زعزعة كياف المجتمع المغربي  اتهمالعسكرم كالسياسي، كتجنيد الفبلحين بالقوة، كتخريب ممتلك
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ل محلها عبلقات اإلنتاج القائمة على الملكية الخاصة ، كإلى تصدع البنى القبلية كالعبلقات القبلية، لتح1عامة
لوسائل اإلنتاج، كبيع قوة العمل من جانب الفبلحين المعدمين للحصوؿ على أجر نقدم. كبعد أف تم الغزك 
العسكرم كتدمير القاعدة االقتصادية للمكونات الفبلحية الغمارية، تحوؿ الوسط الريفي إلى مصدر كاسع النطاؽ 

سواء أكاف ذلك إلى داخل منطقة غمارة أـ إلى خارجها، كقد شكلوا جمهور الكادحين الذين كانوا  للمهاجرين،
ككانت الغاية من تهجير اليد العاملة الغمارية  يتقاضوف أجورا زىيدة في المزارع األكركبية كفي المناجم كالمصانع.

، فقد كاف 2باف الحرب األىلية اإلسبانيةإلى إسبانيا تحقيق ىدؼ سياسي كآخر اقتصادم إثر التعبئة العامة إ
الغرض توفير اليد العاملة الرخيصة لمصانع األسلحة كالقطاع الزراعي المفتقر لها، حيث كاف دافع البؤس  كالفقر 

كالحرماف الكبير، كغيرىا من المظاىر السلبية التي ميزت حياتهم خبلؿ تلك الفترة ىي سبب التحاقهم  المدقع
كاف الغرض أيضا االستفادة من تيار الهجرة لخلق ظركؼ إضافية تؤدم إلى تفكيك القبائل المناكئة ، كما  3بإسبانيا

 .4للوجود االستعمارم، كىذا األمر كاف لو أثره المباشر في المقاكمة المسلحة لتلك القبائل

 مظاٍض التطْص احلاصل يف العالقات االدتناعٔ٘.–2- 3

تقسيم العمل كنمو المبادالت التجارية، بدأت تتبلور عملية التمايز مع تطور نظاـ ملكية األرض، كظهور  
االجتماعي كالطبقي. كقد أصبحت ىذه العبلقات تحل تدريجيا محل التمايزات القبلية التقليدية القائمة على 

لتدريجي كقد ساىم تدخل الدكلة المركزية كالتغلغل ا ابط الدـ كأكاصر التضامن القبلي.أساس عبلقات القرابة كرك 
لعبلقات اإلنتاج الرأسمالية في ىذا التحوؿ، من غير أف تختفي تماما البنيات التقليدية؛ بل حدثت عملية مزاكجة 

 .كتهجين بين الهياكل كالتمايزات القبلية التقليدية كالعبلقات كالتمايزات الرأسمالية الحديثة

                                         
1

- Robert Montagne, Naissance du Prolétariat Marocain, Cahier de L’afrique et de L’asie, Enquête 

Collective 1948–1950, Paris, 1951, pp. 11-12.  
ىلية بإيعاز من السلطات الفرنكاكية اليت كفرت لو كل الظركؼ مُت الر٭تاين الذم زار ا١تنطقة خبلؿ اٟترب األأكد الكاتب كالرحالة اللبناين أ - 2

َتة بة الشماؿ كتنقلهم بأعداد كبكالتسهيبلت خبلؿ إقامتو هبا، كاستقبل من طرؼ اٞتنراؿ فرانكو، كرأل بعينو كيف كانت السلطات ٕتند مغار 
ألف رجل. أنظر أمُت  180ىل لذين ًب ٕتنيدىم كصل إكد ُب كتابو الذم ٭تكي فيو أطوار تلك الرحلة، اف عدد اإىل جبهات القتاؿ، أ

 . 430 .، ص1952، دار ا١تعارؼ، مصر سبانية،ألقصى، رحلة في منطقة الحماية اإلالمغرب ا الر٭تاين،
ُب ا١تائة من سكاف منطقة اٟتماية شاركوا ُب اٟترب، كىو ما  14سباين ُب ا١تغرب اف ار اإلارتُت ُب كتابو حوؿ االستعمبينما ذكر ميكيل م

ترٚتة عبد العزيز لوديي، منشورات  ،سباني في المغرباالستعمار اإلمكيل مارتُت،  أنظر ألف ٣تند من ٥تتلف قبائل الشماؿ. 120يعادؿ 
 .149 .ص ،1988التل، الطبعة األكىل، الرباط، 

٣تند؛ غَت أف التجنيد  939ُب  1936حدكد سنة  إىلسباين ندين من قبائل غمارة ُب اٞتيش اإلعدد اجمل راحث بوبكر بوىادم فقد قداما الب
صدر فتول تؤكد على مد بن عبد الصمد التجكاين الذم أشهرىم ٤تتصدل ٢تا العديد من علماء غمارة أسبانية كا١تسا٫تة ُب اٟترب األىلية اإل

حياتو، اتجاىو  :الفقيو التجكاني السيد محمد بن عبد الصمد ٤تمد اٟتبيب التجكاين، أنظر سبانية.١تغاربة ُب اٟترب األىلية اإلرمي ٕتنيد اٖت
 . 138–79 ص. ، ص2012، نشر مكتبة سلمى، تطواف، الفكرم كالسياسي، نماذج من فتاكيو

داب كالعلـو االنسانية  التاريخ، نسخة مرقونة بكلية اآلُب شهادة الدكتوراه لطركحة لني، أسبانيةالمغرب كالحرب األىلية اإل بوبكر بوىادم، - 3
 .251 .، ص2003بالرباط، 

 .1 .عبد اهلل الباركدم، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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اىات متعددة، فالتغيير الذم أجراه كىكذا أخذت عمليات التمايز االجتماعي كالطبقي تسير في اتج
اإلسبانيوف في شكل الملكية، لم يؤد إلى خراب الفئات اإلقطاعية، بل أسهم في تبلورىا كصياغة معالمها كرسم 
حدكدىا لكي تكوف سندا قويا للمستعمرين األجانب، كما ظهرت فئة من المغاربة المكونين من كبار مبلكي 

أراضيهم بأنفسهم، كغالبا ما كانوا يقوموف بتأجير أراضيهم للفبلحين أك  األرض، الذين ال يقوموف بزراعة
يستأجركف عماال زراعيين لفبلحتها، كأغلب ىؤالء المبلؾ كانوا يقطنوف شفشاكف أك تطواف أك طنجة. كبهذا لم 

 شخصية.يكن بينهم كبين قراىم كفبلحيها أية ركابط كثيقة أك عبلقات 

ارية الكبيرة إلى تحوؿ أعداد كبيرة من الفبلحين إلى عماؿ يتقاضوف أجرا، لقد أدت التغييرات االستعم 
إذ   فقد كجدت ىذه الفئة من الفبلحين نفسها محركمة من الملكية كعاجزة عن تطوير مقدراتها المتبلؾ إنتاجها،

كل شيء، كأف   كاف عليها من جهة، أف تجد عمبل مأجورا يضمن لها حياتها، ككاف عليها من جهة ثانية، أال تفقد
تحافظ على تضامن تقليدم معين كرثتو من ماضيها. ككاف العمل المأجور يحصل بعقد فردم شفهي بين العامل 
كصاحب المزرعة، مما أدل إلى نشوء شكل جديد من تبعية العامل، الذم كاف قد تحرر من التبعية السابقة 

 لئلقطاعيين.

ظل السيطرة االستعمارية، قد تضخم حجمها بسرعة كبيرة، إف ىذه الفئة من األجراء التي نمت كنشأت في 
كقد حصل ىذا التوسع في حجمها بشكل رئيسي على حساب الفئات االجتماعية األخرل، كالتي اضطرىا 
 اإلفقار المتزايد إلى االلتحاؽ بسوؽ العمل، بسبب سياسة الدمج االقتصادم/االستعمارم للسلطات االستعمارية.

طيات اإلحصائية الدقيقة المتعلقة بعدد اليد العاملة الزراعية كتوزيعها خبلؿ فترة الهيمنة كنشير إلى أف المع
االستعمارية مفقودة، ذلك أف الزراعة األكركبية كانت تعتمد على اليد العاملة الغمارية اعتمادا كليا، كأف الكثرة 

مزارع األكركبيين. أما العماؿ الدائموف في الساحقة من ىذه اليد العاملة موسمية، تأتي من المناطق القريبة من 
ىكتار( فيختلف عددىم باختبلؼ المناطق كالظركؼ، كيتراكح بين أربعة كاثني  250مزرعة أكركبية )مساحتها 

عشر عامبل في أحسن األحواؿ، منهم عامل أك عامبلف أكركبياف متخصصاف في تغيير آالت المزرعة كاإلشراؼ 
 .1على عمل العماؿ المغاربة

كعلى عكس العامل المغربي، كاف العامل األكركبي يتمتع بكثير من االمتيازات منها: عقود عمل مضبوطة 
كأجرة مرتفعة كسكنى كمكافآت مرتفعة، باإلضافة إلى امتيازات أخرل منها االستفادة من خدمات المستوصفات 

 .2كالمدارس ألبنائهم

                                         
 .89 .أٛتد تفاسكا، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .90 .، مرجع سبق ذكره، صتفاسكا - 2
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قابي في البادية المغربية عموما قد كاجو عقبات كثيرة، لعدـ كمن األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف التنظيم الن
استقرار العماؿ، نتيجة للسياسة االستيطانية كالتقاليد الفبلحية، كعدـ كجود الوعي السياسي كالنقابي، كانتشار 

معدكما األمية، كمحاربة سلطات االحتبلؿ ألم نوع من النشاط النقابي. أما النضاؿ الطبقي في البادية فقد كاف 
 أياـ االستعمار اإلسباني ألف التناقض الرئيسي بين االستعمار كالحركة الوطنية قد غطى كل صراع.

كما تحولت أعداد كبيرة من الفبلحين إلى مزارعين بالمحاصة، حيث يحصل المزارع على حصة عينية من 
وؿ بين المرابعة أم بربع المحصوؿ بعملو ىو كأفراد أسرتو في أرض المالك. كتراكح نظاـ اقتساـ المحص

المحصوؿ كالمخامسة أم بخمس المحصوؿ حسب الترتيبات كاألعراؼ السائدة في الوسط القركم، بينما فقد 
، كىو ما أدل إلى  عدد كبير من البؤساء كل شيء، فصارت طوابير العاطلين كالمحركمين تزداد يوما بعد يـو

المدف، من خبلؿ انتشار أعماؿ النهب كالسرقة فيها. كفي انتشار االضطرابات داخل قبائل غمارة أكفي بعض 
ىذا الصدد تسجل لنا أحد التقارير "أف مئات من سكاف قبائل بني خالد كبني رزين كمتيوة، توجهوا إلى مدينة 
تطواف بحثا عن العمل، فلم يجدكه، كقد دفعهم غضبهم إلى تنظيم مظاىرة بالمدينة، قاموا خبللها بنهب بعض 

 .1..." الدكاكين

تلك كانت أىم التغيرات التي طرأت على البناء الطبقي في البادية الغمارية، كقد تمثلت في النشوء 
التدريجي لفئة عمالية تمارس العمل الزراعي المأجور، كفي ظهور فئة من كبار المبلكين الذين كانوا يتحكموف 

كد. كقد عمل االستعمار على احتضانها بشكل رئيسي في الحياة السياسية كاالقتصادية على حجمها المحد
كدعمها كطور أساليب استغبللها لتكوف عونا لو. أما الحياة االجتماعية للغماريين فقد أصبحت تحت رحمة 
المراقبين العسكريين الذين كاف ال يتم أم تحرؾ كيفما كاف نوعو دكف ترخيص منهم، كقد أصدرت إليهم نيابة 

 فيها:أىم ما جاء  1936يوليوز  20يـو األمور األىلية تعليمات سرية 

العمل على أف تستمر حالة الطوارئ المعلن عنها في جميع المنطقة المدركسة، كذلك حتى يشعر  -
 الغماريوف بأف المنطقة توجد تحت االحتبلؿ العسكرم.

 القياـ بمراقبة شديدة للقبائل الغمارية -
 ي المنطقة.العمل على إبقاء ناحية الريف كغمارة معزكلة على باق -
 عزؿ القبائل عن بعضها البعض، بحيث تنقطع الصبلت بين سكانها كسكاف المدف. -
 حصر المشاركة في األسواؽ األسبوعية في سكاف القبيلة التي يوجد بها السوؽ. -
 تعزيز حاميات كمراكز المراقبة بالمخازنية. -

                                         
 .261ص. ـ. س، ، ...المغرب كالحرب األىلية اإلسبانيةأطركحتو  يورد ىذا التقرير الباحث بوبكر بوىادم ُب - 1

A.D.N.Rapport Politique Mensuel, Mois de Mai 1936, M. D.A.I. 236B. 
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ر المشبوه فيهم، كإلقاء القبض االمتناع عن منح بطاقات السفر إال في الحاالت الخاصة، كلؤلشخاص غي -
 .1على كل من يحاكؿ السفر دكف حصولو على البطاقة الضركرية لذلك

كمن مظاىر التطور الحاصل في المجتمع الغمارم، التفكك األسرم، إذ كانت اآللية المتحكمة فيو من 
منطقة المدركسة، كلم فوؽ، في شكل إكراىات خارجية أملتها عواقب مستجدات األزمة المتفاقمة التي حلت بال

تكن نتيجة تطور داخلي طبيعي، إثر تحقيق تراكمات مادية تستدعي إنتاج بنى اجتماعية مسايرة لها. كذلك ما 
يأخذ منحاه السلبي كتعبير عن مجتمع زراعي يفقد كسائل التجاكز إلى مرحلة أخرل من التطور  رىذا التطو جعل 

رفولوجية االجتماعية للبادية الغمارية، ىو الذم يفسر في مقاـ و على الم. ىذا التغيير الذم طرأ اإلنتاجفي أنماط 
آخر تراجع قدرات القبائل الغمارية على االستجابة لمتطلبات االستعمار اإلسباني، سواء تعلق األمر بضركريات 

تهم اإلنتاجية، الحركات العسكرية كلوازمها، أـ بالجباية بمختلف أصنافها، بسبب تقلص أفراد األسر كتراجع قدرا
كغياب المتخصصين في االستجابة لحاجيات المخزف الشريف التي كانت توفرىا األسر الكبيرة، المتعددة 

ىذا الوضع إلى فرار األفراد كاألسر من القبيلة األـ على شكل ىجرات، بسبب الخوؼ على  أدلكقد  . 2األفراد
سباني، كخير مثاؿ على ذلك، ما كقع لترغة، عندما األنفس كاألمواؿ من ضغط التحركات العسكرية للجيش اإل

على  تأثيرات. كىذه الظاىرة خلقت 3ـ1923ىجر كل سكانها إلى مرتيل أثناء حرب التحرير الريفية عاـ 
مورفولوجية الشبكة القبلية، كما رافق ذلك من خلخلة لكثير من الثوابت كاألعراؼ، كامتزاج كتداخل كتعايش 

غير عادية من التحركات البشرية، إف في  ـ حركة1930ك 1912 نما بيفترة الممتدة اضطرارم. فقد شهدت ال
في اتجاه قبائل غمارة استجابة لمصالحو  ياالستعمار اإلسبانشكل ىركب أك في شكل ترحيل، كاف يقدـ عليها 

 الخاصة.

  الثاني:استنتاجات عامة للباب 

ا الشكل التعاكني الذم فرضتو المعطيات الطبيعية كقلة لقد كانت الحياة االجتماعية في ببلد غمارة يطبعه -
األرض كأزمة المياه الناتجة عن الجفاؼ، فضبل عن السياسة الجبائية التي ساىمت في إفقار ساكنة المنطقة 

 خاصية تعاضد ىذا المجتمع فرضتها عوامل متداخلة اقتصادية كطبيعية. كبالتالي فإفالمدركسة، 

سباب دينية كسياسية، فعندما كنا نتحدث عن المقاكمة الشعبية ضد التدخل اإلسباني، إف ىذا التعاضد كاف أل -
تطرقنا إلى ما قامت بو نخبة من فقهاء المنطقة المدركسة من دكر طبلئعي، بخصوص تعبئة السكاف للجهاد، 

                                         
 .27–26، ص ص. 1990يونيو –مارس ،6–5العدد  ،مجلة الوثائق الوطنية - 1
 .119–118مرجع سابق، ص ص.  أٛتد التوفيق، - 2
 .123 .، ص2014صيلة، لس العلمي احمللي لعمالة طنجة أكؿ، منشورات اجملاٞتزء األعبلـ شماؿ المغرب، من أالًتغي،  عبد اهلل ا١ترابط - 3
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سر، كذلك لوحدة مستعملة في ذلك مختلف الوسائل المعنوية كالمادية، مما كاف لو كبير األثر على تضامن األ
 الهدؼ المذكور.

 فتعارض. إتميز ىذا المجتمع بسمات التفاكت بين مختلف فئاتو االجتماعية، مما يدفعنا إلى نعتو بمجتمع  -
التي كاف معفيا  كالسياسة الجبائيةاالختبلؼ في البنية السكانية سيظهر أيضا حتى في الممارسات االقتصادية 

 تمع، مما أفرز لنا مجتمع تعارض.منها العديد من فئات ىذا المج

االستناد إلى العرؼ باعتباره مصدرا ككسيلة من الوسائل، يتم الرجوع إليها في المنطقة لمعالجة المشاكل  -
االجتماعية المطركحة، كقد رأينا كيف أصبح إعطاء نصف حصيلة اإلنتاج للمرأة عرفا في المنطقة المدركسة، مما 

لعرفية التي قدمها رجاؿ العلماء كالفقهاء كالقضاة، بهدؼ الحفاظ على كياف ىذا يؤكد المساىمة القانونية ا
 المجتمع كتطبيع عبلقاتو االقتصادية كالدينية كالسياسية.

دكر النوازؿ كالفتاكل في السهر على معالجة اإلشكاالت الطارئة على المجتمع الغمارم حتى في غياب  -
مما يجعلنا نؤكد على أنها كانت مصدرا أساسيا من مصادر الحكم في  السلطة المركزية أك الحكاـ الرسميين،

 ببلد غمارة خبلؿ الفترة المدركسة.

بالنظر إلى صعوبة تلك الطبيعة الجبلية، كما كانت تتعرض لو المنطقة المدركسة من كوارث طبيعية كالجفاؼ،  -
اىم بو سياسة السلطة المركزية إلفقار كما كانت تس كإفقارىم،الذم كاف يؤدم إلى ىبلؾ العديد من السكاف 

العامة، نتيجة تلك الضرائب المجحفة، فإف كل تلك المعطيات السلبية أسهمت في تدىور مستول عيش الفئة 
 سبانية.المذكورة كجعلتو ضعيفا، كسيزداد ضعفا خبلؿ فترة الحماية اإل

الغمارية بغية تشتيت لحمتهم كتعاكنهم، ما مساىمة التدخل اإلسباني في تفكيك الركابط االجتماعية للقبائل  -
في  اإلنسافجعل معظم الغماريين يعملوف عند المستوطنين األكربيين، كالبعض األخر فضل الهجرة. كما أف 

البادية الغمارية سيتأثر أكثر من غيره بالعنف االستعمارم، الذم سيعمل على انتزاع أمبلكو بشتى الوسائل 
 زجرية.كالطرؽ، القانونية أك ال

اتساـ المجتمع المغربي عامة كالمجتمع الغمارم بغلبة المكوف القبلي، كتأثيره البالغ في الحياة  -
االقتصادية كالسياسية، حيث شكلت القبيلة بمكوناتها المرجع كالهوية كالموجو في أسلوب الحياة عبر التاريخ 

 المغربي.

تركيبة االجتماعية للمجتمع الغمارم، التي تكونت كاف للعامل االقتصادم كالسبللي دكره في تحديد ال  -
 من األعياف كالشرفاء كالعلماء كالعامة.
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لم يكن المجتمع القبلي في ببلد غمارة مقسما إلى طبقات اجتماعية متميزة ألف مستويات معيشة  -
االثنين معا،  عوية، أكالسكاف كانت متماثلة كمتطابقة تماما، ككاف األفراد يمارسوف أنشطة اقتصادية كزراعية أك ر 

ليتمكنوا من العيش في مستول الكفاؼ. فالنظاـ القبلي كاف يسعى إلى إلغاء أسباب الطبقية، كالقضاء على ظاىرة 
االستغبلؿ الطبقي كالصراع االجتماعي، كذلك من أجل نشر الحرية كالعدالة االجتماعية كالديمقراطية في ربوع 

 المجتمع القبلي.
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 الجالح:الباب 

 احلٔاٗ االقتصارٓ٘ يف بالر غناصٗ



234 
 

 :توطئة

ظل التاريخ االقتصادم للمغرب المعاصر كالراىن غير مفكر فيو بما يكفي من لدف المؤرخين المغاربة، في 
كقت جرل فيو التركيز بشكل كبير على التاريخ السياسي كالعسكرم، لدرجة أف تاريخ مغرب القرف العشرين جرل 

تاريخ الحركة الوطنية المغربية كامتداداتها أك في تاريخ األحزاب السياسية أك المقاكمة المسلحة  اختزالو، إما في
المرتبطة بالتصدم لزحف القوات االستعمارية الساعية الحتبلؿ المغرب أك في األحداث المرتبطة بتدبير الحكم 

بة الواقع االقتصادم للببلد إباف الفترة في المغرب المستقل كالصراع حولو. كىكذا تناسى معظم المؤرخين المغار 
االستعمارية كبعدىا، مع أف االقتصاد تحكم بشكل كبير فيما عرفتو الببلد من أحداث كتحوالت. كىكذا، ترؾ 
مجاؿ تناكؿ ىذا الواقع لباحثين أجانب كلباحثين مغاربة من خارج حقل التاريخ، فكانت الحصيلة حرماف التاريخ 

رف العشرين من المعالجة النظرية كالتطبيقية، الكفيلة بتسليط الضوء على أماكن العتمة من االقتصادم لمغرب الق
 تاريخنا المعاصر كالراىن، كتفسير تطور الببلد، بعد توقيع معاىدة الحماية الفرنسية كاإلسبانية.

لتي أنجزت حوؿ غالبا ما يرتبط التاريخ االقتصادم باالجتماعي، كيكفي القياـ بفهرسة لمواضيع البحوث ا
تاريخ المغرب المعاصر للوقوؼ على اإلنتاجات الغزيرة التي اختارت االشتغاؿ على مواضيع ذات طابع 
سوسيواقتصادم، كرغم ذلك فإف مكانة التاريخ االقتصادم الحقيقية ضمن ىذه األبحاث كانت تراكح مكانها، 

اؼ بشكل مسهب في تحليل أثرىا كتداعياتها حيث يتم المركر بشكل عابر على المعطيات االقتصادية كاالنصر 
على المجتمع. لذلك، كاف من األفيد إنجاز أعماؿ تهتم بالتاريخ االقتصادم، كتعنى بتشريح الواقع االقتصادم، 

 كتقديم معطيات يمكن استثمارىا لتحليل تطور الببلد في مختلف األصعدة. 

ز الكبرل في االقتصاد الغمارم المغلق: الفبلحة كبناء عليو، خصصنا ىذا الباب للتطرؽ إلى بعض الركائ
... كمحاكلة اإللماـ بمؤىبلت كل نشاط على حدة، مثل المناخ كالتربة  كالرعي ثم بعض الصناعات كالتجارة

كالماء بالنسبة للفبلحة، في أفق التعرؼ على إمكانيات اإلنتاج الفبلحي كتنوعو. كما خصصنا ىذا الباب 
المالية كالضريبية على االقتصاد الغمارم، فضبل عن التغيرات الكبرل التي أحدثها  الستعراض أثر السياسة

 ر اإلسباني في االقتصاد الغمارم.االستعما
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 الفصل األّل: االقتصار الػناصٖ ّممٔظاتُ

من شكل النظاـ االقتصادم جزءا من النسق االجتماعي، فالمجتمع منذ القدـ كاف يعيش الظواىر االقتصادية،  
خبلؿ ذلك التداخل بين اإلطار الجغرافي كالنشاط البشرم، فاإلنساف مضطر بالطبع إلى توفير معاشو، كالمعاش 

 .1يعني ابتغاء الرزؽ كالسعي في تحصيلو

إف المعاش في نظر ابن خلدكف إمارة كتجارة كفبلحة كصناعة، كيرتكز ىذا التصنيف على مقاس الصفة 
للمعاش،  طرؽ(جو على حدة، فالتجارة كالصناعة كالفبلحة كلها كجوه طبيعية )بمعنى الطبيعية أك البلطبيعية، كل ك 

 )جاءتفمنها ماىي نظرية كمتقدمة على بعضها، ال تحتاج إلى "نظم كال علم" كالفبلحة، كمنها ماىي متأخرة عنها 
رة الحقة من التطور ، كىي مركبة كعلمية، تصرؼ فيها األفكار كاألنظار كالصنائع التي ظهرت في فتمتأخرة(

اإلنساني. أما اإلمارة، كالتي تعني كسب المغـر كالجباية السلطانية كالخدمة أك العمل المأجور، فليست بمذىب 
 .2طبيعي للمعاش، ألنها تعتمد على كجود السلطة كالجاه

كرد في إف اإلحاطة بأىم مظاىر الحياة االقتصادية، تعترضها صعوبات، تفرض ضركرة االعتماد على ما 
النوازؿ كسجبلت الحواالت الحبسية كاألرشيف اإلسباني، باإلضافة إلى كتب الرحالة كغيرىا، فهذه المعلومات 

ـ، إال أنها تبقى كسيلتنا الوحيدة 19المتفرقة، كإف كانت تفتقر إلى الدقة، خصوصا خبلؿ النصف الثاني من القرف 
أننا سنستعين بالدراسات الحالية التي توضح لنا تجليات  لرسم صورة للوضعية االقتصادية بقبيلة غمارة، كما

التطور أك عدمو. فالجانب االقتصادم ىو اآلخر لو آلياتو كدينامياتو، التي تجعل منو جزءا ال يتجزأ من الحياة 
ية أـ العامة، يتفاعل مع عناصرىا، يؤثر كيتأثر، ىذا إذا أخدنا بعين االعتبار المؤثرات الطارئة، سواء كانت طبيع

 الخ.  بشرية أـ تاريخية

 كنحصر العناصر التي سننطلق منها لدراسة الوضع بمنطقتنا، فيما يلي: 

أم القوة المنتجة للمجتمع كعبلقات الناس اإلنتاجية. كبما أف اإلنتاج ىو عبلقة الناس  :عبلقات اإلنتاج
كيتألف اإلنتاج االجتماعي من جانبين بالطبيعة، فهو من ىذا المنطلق يصبح كفي كل الظركؼ إنتاجا اجتماعيا، 

. فهذه العبلقات تنشأ بين الناس 3أساسيين: األكؿ إنتاج كسائل اإلنتاج، كالثاني إنتاج حاجات الناس االستهبلكية
 في عملية إنتاج كتبادؿ كتوزيع كاستهبلؾ الخيرات المادية، كنركز في عبلقات اإلنتاج على نقاط ىامة كىي: 

                                         
 .303 .، مصدر سابق، صالمقدمة ابن خلدكف، - 1
 .86 .، ص1992كىل، الدار البيضاء ، الكتاب األكؿ، الطبعة األمقدمات علم االقتصاد٤تمد ا١ترغدم كسهل ا١تعطي،  - 2
 .13 .، ص1981كىل، بَتكت، دار الطليعة للطباعة كالنشر، الطبعة األ ،قضايا التخلف كالتنمية في العالم الثالثطبلؿ البابا،  - 3
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كىي عبلقات امتبلؾ كسائل اإلنتاج كمنتوجات العمل، يعني ملكية ىذه الوسائل  ة:العبلقات اإلنتاجي
كملكية منتوجات العمل، كيتم االمتبلؾ بواسطة عملية اإلنتاج كالتبادؿ كالتوزيع كاالستهبلؾ، أما أشكاؿ ىذا 

 .1االمتبلؾ فهي مميزة في مختلف درجات تطور المجتمع

بين اإلنساف كالطبيعة يحصل التفاعل المتبادؿ للقوة العاملة مع  الموجودة من خبلؿ العبلقة القول المنتجة: -
 كسائل اإلنتاج.

ىو كحدة القول المنتجة كعبلقات اإلنتاج التي تربطهما عبلقة داخلية عميقة كجدلية، كتجسد  :اإلنتاجنمط  -
، كال يعقل أف يحدث تطور نمط اإلنتاج، أما عبلقات اإلنتاج فتجسد شكلو االجتماعي محتولالقول المنتجة 

 .2القول المنتجة خارج الشكل االجتماعي أم خارج عبلقات اإلنتاج

كىي كل الوسائل كالمواد المستعملة في عملية اإلنتاج، كفي ىذا المجاؿ سنحاكؿ التركيز على  كسائل اإلنتاج: -
أس الماؿ في الحياة االقتصادية، األرض كشكل من أشكاؿ كسائل اإلنتاج المهمة خبلؿ ىذه الفترة، كإبراز دكر ر 

 على أف تطور كسائل اإلنتاج رىين بتطور المجتمع كنمو خبرتو كمعارفو.

تلك ىي العناصر كالخطوط العريضة التي ستيسر لنا دراسة الواقع االقتصادم بالمنطقة موضوع الدراسة. 
لمعطيات الطبيعية، ألنها عنصر كمعلـو أنو ال يمكن ألم دراسة تتعرض للجانب االقتصادم، أف تتغاضى عن ا

 أساسي فاعل في البناء االقتصادم.

إف الطبيعة المورفولوجية كالجيولوجية لمنطقتنا، لعبت دكرا أساسيا في تحديد النسق االقتصادم لها،  
إضافة إلى التغيرات المناخية التي شهدتها خبلؿ القرف التاسع عشر كالنصف األكؿ من القرف العشرين، فهذه 

 ركؼ حتمت على ساكنتها التكيف مع بيئتها.الظ

. كبناء عليو كاف التجمع السكني 3اعتبرت البادية منذ القدـ ىي "كل شيء" كفي كل أنحاء مملكة فاس
في ببلد غمارة خبلؿ الفترة المدركسة، يختلف باختبلؼ ما توفره لهم البادية باعتبارىا مكانا لبلستقرار، من 

ألرض الفبلحية شيء مهم بالنسبة للقبائل، كالجبل كمرعى ككحصن، مهم أيضا إمكانيات، فالمحافظة على ا
بالنسبة لها، فإذا كاف للجبل دكر اقتصادم في الحفاظ على التكافؤ بين النشاط الفبلحي كالنشاط الرعوم، فلو 

                                         
 .15 .، صنفسوا١ترجع  - 1
 كالصفية نفسها. ،ا١ترجع نفسو - 2
منشورات  ،12سلسلة رسائل كأطركحات رقم  ايناٞتزء الث، (1637-1549فاس كباديتها، مساىمة في تاريخ المغرب السعدم )٤تمد مزين،  - 3

 .382ص.  ،1986اب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، كلية اآلد
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ديدات ، ككذا الته1أيضا دكر سياسي جعل منو حصنا يحوؿ دكف المجابهة التي تحدث بين القبائل كالمخزف
 اإلسبانية.

فالتحركات األفقية كالعمودية لساكنة غمارة يصعب ضبطها، حيث إنها كانت اضطرارية كأحيانا اختيارية، 
جل المراعي، أفصل الشتاء إلى بعض األكدية من  فإذا كانت قبائل بني منصور كبني خالد كبني سلماف تنزؿ في

ضها للمساىمة في الحركات السلطانية )حركة السلطاف ، كبع2فبعضها يتحرؾ للحصاد كبعضها للصيد كالتجارة
المولى الحسن األكؿ نحو الشماؿ(، كالبعض اآلخر ينضم إلى الحركات المقاكمة المسلحة )حصار دار بن قريش 

 ـ(.1921ـ كمقاكمة محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة 1913سنة 

موقع االستراتيجي لمنطقتنا، خلق نمط لقد فرضت الظركؼ الطبيعية كالسياسية كالتاريخية، ككذا ال
اقتصادم كجودم، بمعنى أف المجتمع الغمارم كاف يبحث عما يؤمن لو البقاء كاالستمرار، كلم يكن يأخذ بعين 
االعتبار ميكانيزمات االقتصاد كآلياتو، كحتى بعد دخوؿ االستعمار، لم يحاكؿ أف يؤسس القتصاد متين؛ بل 

الحو الخاصة. كال شك أف الظرفية السياسية الحرجة التي كاف يعيشها المغرب كظف خيرات المنطقة لخدمة مص
خبلؿ الفترة المدركسة، كانت لها انعكاسات سلبية كأخرل إيجابية، ساىمت في تطور طبيعة استغبلؿ األراضي 

 كطرؽ اإلنتاج كأنواعو، كتنظيم المزارع بالبوادم. 

 املبشح األّل: طبٔع٘ امللهٔ٘ الظصاعٔ٘

ز أراضي قبائل غمارة بطابعها الجبلي الوعر، باستثناء بعض التبلؿ بشماؿ قبيلة متيوة كبأعالي جبل بني تمتا
رزين كاألكدية المطلة على البحر األبيض المتوسط، حيث إف أغلب األراضي عبارة عن منحدرات، تتعرض تربتها 

ة القاسية، فإف ساكنة المنطقة ارتبطت ، لكن بالرغم من الظركؼ الطبيعي3لبلنجراؼ بشكل كبير جراء األمطار
باألرض منذ قركف، كسعت الستغبلؿ األراضي بأبسط المعدات الفبلحية التقليدية، كالمحراث الخشبي كالفؤكس 

األراضي . كيمكن التمييز بين ثبلثة أنواع من األراضي بهذه القبائل: 4الموركثة عن األجداد، لضماف عيشهم
، كالجبهة 5األنهار كوادم أمثار كتاغسة كتريغة حيث كانت األراضي الخصبة بالساحل كعلى ضفاؼ السقوية

كتشمل الجزء  األراضي البورية، ك 6كسيدم فتوح كتاكموت التي تشكل مساحات مهمة من األراضي الخصبة

                                         
، 7العدد المجلة المغربية لبلقتصاد كاالجتماع،  ،"العرؼ كالعلماء كالسلطة ُب القرف التاسع عشر قراءة ُب بعض نصوص النوازؿرٛتة بورقية، " - 1

 .159 .، ص1984السنة 
 .252 .، مصدر سابق، صالجزء الثاني، ...المغرب المجهوؿاس، ت موليَت كجسأ - 2
 .2920 .، ص9س، ج ـ  ،معلمة المغرب، "مادة اٞتبهةبوشىت الفبلح، " - 3
 .245 .، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  أكجست موليَتاس، - 4

5
 - Maximilien Antoine Cyprien Henri Poisson de la Martiniére, et Napoléon Lacroix, Documents pour 

Servir a L’étude de Nord Ouest Africaine…op.cit,p.321.  
6

 - Ricardo Donoso-Cortés, Estudio Geografico Politico-Militar Sobr las Zonas Espanolas…, op.cit, p. 119.  
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جميع  ، كالتي غالبا ما تشترؾ فيها1التي تستغل في الرعي كالصيد األراضي الغابويةاألكبر من ىذه األراضي، ثم 
 ساكنة القرية.

كيبدك أف األراضي الزراعية كانت مجزأة إلى ملكيات صغيرة، يحصل عليها الفبلح باقتبلع الغابة كإصبلح 
 16، أك عن طريق اإلرث، أك بالشراء، كما تبين لنا مجموعة من الوثائق، من بينها عقد شراء مؤرخ بيـو 2األرض

البحريتي  (كذا)شترل الشاب المكـر عبد السبلـ بن محمد "الحمد هلل ا :، جاء فيوىػ 1265ذم القعدة 
في صفقة كاحدة كعقد كاحد من البائع لو المكـر محمد بن علي الزرىوني )السطي( المستوطن اآلف  3الحاجي

أكؿ ذلك قطعة من  ... بقبيلة بني جرير جميع ما يذكر فيو كيفسر إف شاء اهلل، من كل ما تملكو بالشراء الصحيح
ملك أحبلؿ  ... بالموضع بني بحرايث، يحدىا من القبلة شرقا 4لبيضا كالشعرا الكائنة بين المحجتيناألرض ا

كمن الشرؽ كذلك مع شركائو أكالد الغبليش كمن الغرب الطريق الممور عليها لضريح الولي الصالح سيدم 
ع عنده أسفلو يحدىا ملك كقطعتين من األرض البيضا أيضا بالموق ... 6، كمن الجرؼ ملك أكرياغل5بحرايثي

أحبلؿ من الجوانب األربعة، كقطعة أخرل بأسفل الطريق بالموضع المسمى عندىم أسوؿ يحدىا قبلة شرقها كذا 
الكائن بأسوؿ أيضا كفي  8، كالربع في الفداف7كمن الغرب كالجنوب كذلك كمن الشرؽ أمنصور ... ملك أكرياغل

 .9..." ازار الخركب يحدىا قبلة شرقها الجرؼ كملك أحبلؿالقديم للمعلم قاسم أركاح، كقطعة أخرل ب

كىكذا يبدك أف األراضي الزراعية كانت مجزأة إلى ملكيات صغيرة بين األسر، تحد بعضها بعضا، أك 
تحدىا األكدية الصغيرة أك الطرؽ، مما يفسر ضعف كمحدكدية المردكد الفبلحي كقلة اإلنتاج، بسبب ضيق 

اعة، كما أف ىذه الملكيات، بعد كفاة المالك تقسم على الورثة طبقا لنظم الشرع المساحات المخصصة للزر 
ملك  ... شرقها  :الملكية الجماعية كانت سائدة اإلسبلمي مما يزيد من تقليصها، كما يتبين من ىذه الوثيقة أف

                                         
 .219، ص اٞتزء الثاين موليَتاس، مصدر سابق، - 1

2
 - Rodriguez Comez, Maria Dolores, La Influencia de Leon el Africano…, op.cit, p. 363.  

 .ىل فرقة بٍت اٟتاج بقبيلة بٍت جريرنسبة إ - 3
عما٢تا كاالنتفاع هبا مشًتؾ بُت أىل القرية، فهي تؤدم إىل السوؽ أك ك " حملاج" أم الطريق الرئيسية داخل القرية، كغالبا ما يكوف استاحملاج أ - 4

 ك لتسري  ا١تاشية.أك زاكية مشهورة، أمسجد 
. سيدم البيريثي ال نعلم شيئا - 5  عن تفاصيل حياتو، كضر٭تو بنفس القرية، لكنو خراب اليـو
تكوف ة، رٔتا قد مازيغية من الريف، ال نعلم شيئا عن استقرارىا هبذه القبيلة، كما نعلم كجودىا بكثرة ُب قرية بوحنُت بقبيلة متيو أكرياغل أسرة أ - 6

مع اجملتمع هنا انسجمت ٘تاما ١تدركسة خبلؿ حقبة معينة، أك أهنا من السكاف األصليُت، كعلى كل حاؿ فإىل ا١تنطقة اىاجرت من الريف إ
 مبلكها ا٠تاصة كما ىو مبُت ُب الوثيقة.الغمارم، ك٢تا أ

 وة، ككاف منهم الشيخ امنصور خبلؿ عهد اٟتماية.يضا مستقرة بقبيلة متيعلى معلومات حوؿ أسرة أمنصور، كنعلم أهنا أمل تتوفر  - 7
 رضية صاٟتة للزراعة.الفداف كلمة تطلق على قطعة أ - 8
 مدنا هبا السيد عبد اٟتميد الربوخ الساكن ٔتدشر بٍت بوحريث من قبيلة بٍت كرير.كثيقة عائلية خاصة أ - 9
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األسرة أك القرية  حيث كانت تقـو جماعة تنتمي إلى نفس 1أحبلؿ كمن الشرؽ كذلك مع شركائو أكالد الغبليش"
 باستغبلؿ ىذه األرض جماعة.

يبدك مما سبق أف تكافؤ الفرص بين األسر لم يكن موجودا، إال انو بالرغم من تفاكت حجم الملكيات، 
فإنها لم تؤد إلى إفراز طبقة المبلؾ الكبار، كأدت إلى كجود فبلحين ميسورين بالمنطقة، ككانت تخضع ىذه 

ك التفويت، كمن الصعب تبين ثمن بيعها ألف طبيعة جل عقود البيع التي بين أيدينا لم الملكيات الصغيرة للبيع أ
دة تحدد مساحة األرض، في حين تكتفي بإبراز حدكدىا األربعة كموقعها بالقرية كنوعها كمائها كاألشجار الموجو 

لحقوؽ الداخلة في ذلك بجميع ما لذلك من المنافع كالمرافق ككافة ا : "...بها، فمثبل كرد في أحد العقود
كالخارجة عنو، شراء صحيحا جائزا ناجزا ثابتا ال شرط فيو كال خيار بثمن قدره أربعة لاير فضة كبسيطة سكة 

.كمن جهة أخرل كانت ىناؾ أراضي الملكية الجماعية التي 2..." تاريخو قبضها البائع المذكور من يد المشترم
شكل جماعي، كىي مشابهة لؤلراضي الحبسية، كقد كردت إشارات كانت في حوزة قرية أك مدشر ما، تستغل ب

متعددة بنوازؿ العلمي كالهبطي عن ىذا النوع من األراضي التي كانت ساكنة المنطقة تستفتي فيها فقهاءىا حوؿ 
إمكانية استغبللها من طرؼ مختلف فئاتها االجتماعية، كما ساىمت عملية إحياء األرض الموات، في تكوين ىذا 

لنوع من الملكيات، كقد شجعها الفقهاء كالسلطة المركزية "فما عمر من األرض كجبل عنها أىلها كبادكا كجهلوا ا
.كفي اعتقادنا أف األحكاـ الصادرة عن فقهاء المنطقة حوؿ ىذا النوع من 3كجهلت كرثتهم فبل يكوف حر الموات"

الجتماعية في الحفاظ على االستقرار كالتعمير القضايا التي طرحت عليهم، تؤكد الدكر الفعاؿ لهذه الفئة ا
 داخل القبيلة الواحدة. كاألرضكالتبلحم بين مختلف الفئات االجتماعية كتكريس االرتباط الوثيق بين الساكنة 

باإلضافة إلى الملكيات الخاصة كالجماعية، ىناؾ نوع آخر من األراضي كىو أراضي األحباس، يقدمها 
، كتنتشر في جهات عديدة بالقبائل المدركسة، فمثبل نجد 4ات للمساجد كاألضرحةأرباب األرض على شكل ىب

ضريح سيدم السباعي بالجبهة لو أرض حبوس يستغل جزء منها كمقبرة، كالبعض اآلخر كانت تستغلو بعض 
داف ، كقد أشارت إلى ذلك أيضا إحدل الوثائق التي حبست فيها امرأة أشجار الباكور كالغ5األسر بشكل جماعي

، كما كانت بعض 6ىػ 1272على ليلة القدر بمسجد الواقع في مدشر تجيوط، كتم ذلك في رمضاف عاـ 
المساجد ببني سميح تتوفر على دكاجن محبسة، ككذلك بالنسبة لزاكية سيدم أحمد البوىالي البقالي كاف لها 

                                         
 .نفس الوثيقة - 1
 .ىجرية 1317ات  ذم اٟتجة اٟتراـ عاـ كثيقة خاصة عبارة عن عقد شراء مؤرخ بيـو ف - 2
 .183 .، صالعلمي، مصدر سابق، اٞتزء الثاين - 3
 .115، ص. 1983، السنة 230العدد  دعوة الحق،، "ثره ُب اٟتياة االجتماعيةسعيد بوركبة، "الوقف اإلسبلمي كأ - 4
 ترض كقع، كينسب ألسرة أحناش اٞتريرية، لكن ىذه األرضألا بعض سكاف بلدة اٞتبهة، كمنهم أحد مستغلي ىذه افادنا هبركاية شفوية أ - 5

 ىل عدـ استغبل٢تا.، ٦تا أدل إخصومات كثَتة بشأهنا
 ىجرية. 1272كثيقة خاصة عبارة عن ٖتبيس ملك مؤرخ ُب رمضاف عاـ  6
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ككاف القاضي ىو المكلف بالنظر في ، 2. ككاف بعض فبلحي القرية يقوموف باستغبللها مقابل نصف الغلة1أمبلكها
 ...: "اضيا على قبائل غمارةأحباس المساجد، كما جاء في ظهير سلطاني لتعيين أحد أعياف قبيلة بني رزين ق

.كأيضا كانت أبراج المراسي الملفة بالعسة كحراسة الشاطئ، 3كلينظر في أحباس المساجد، كاليتو كالية تامة"
العديد من الظهائر السلطانية، خصوصا في مرسى قاع اسرس، مرسى ترغة،  تتوفر على أحباس، كما جاء في

، 4األحباسمرسى تيجساس، مرسى تاركا، مرسى امثار مرسى تغسة، مرسى الجبهة كالتي كاف عندىا الكثير من 
مع ىذه األحباس كانت أمبلكا مخزنية يقـو بعض السكاف باستغبللها مقابل مقدار مالي، غير أنو  أفلكن يبدك 

 دخوؿ االستعمار اإلسباني سيتم االستيبلء على ىذه األراضي في إطار االستيطاف الرسمي كالخاص.

كيمكن اإلشارة إلى أف ىذه األراضي الساحلية، التي كانت مصدر رزؽ للسكاف، ظلت لفترات طويلة ال 
ينزحوف إليها بشكل تستغل بشكل مستمر نظرا للخطر اإلسباني الذم كاف يهدد المنطقة، حيث كاف السكاف 

 توزيع النظاـ العقارم في منطقة غمارة على الشكل التالي: كعموما يمكن. 5مؤقت، ككانت لهم بها عزائب

6األنظمة العقارية بشفشاكف كغمارة خبلؿ فترة الحماية
 

  وعية ال ظا     او  غمارة
 الم ك ال  و   % 86 43%
 )م ز ية(الدولة  % 4 25%
 الجماعية 5% 27%
 األ باس 5% 5%

ـ في كل من شفشاكف كغمارة، مع 20نبلحظ أكلوية الملك الخصوصي خبلؿ النصف األكؿ من القرف 
تشابو نسبة األحباس، فهذه البنية المعقدة تزداد تعقيدا مع مركر الزمن، مما ال يساعد على خلق دينامية اقتصادية 

ض أىم عامل إنتاجي في قبائل غمارة، مما يجعل ملكية محلية، كما أف طغياف الملكية الفردية يدؿ على أف األر 
دراستو جد  جعلالنظاـ العقارم كقلة المعطيات ، كباعتبار تعقد 7األرض معطى أساسيا في تصنيف الفبلحين

صعبة، كتتميز البنيات العقارية في ببلد غمارة بطغياف الملكيات الصغرل، فمعدؿ حجم االستغبللية بغمارة تراجع 

                                         
 .235 .، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  موليَتاس، - 1
 قوار بقبيلة متيوة.حد الفبلحُت من قرية لأمدنا هبذه ا١تعلومة أ - 2
 ـ.1764ىجرية/ 1180صفر  11مؤرخ ب ظهَت السلطاف ا١توىل ٤تمد بن عبد اهلل للعبلمة ٤تمد الطيب بن صاحل،  - 3
 .100–101، مرجع سابق، ص ...ظهائر سلطانية لحراسة الشواطئ المغربيةسعيد أعراب،  - 4
 ا١ترجع نفسو، الصفية نفسها. - 5

6
 - Figueras (G), Économia Social de Marruecos, T 3, C.S.I.C, Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 

1955, p. 170.  
7

 - Pascon (P), ENNAJI (M), les Paysans sans Terre au Maroc, Édtions Dar Tobkal, Casablanca,1986, p. 11.  
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ىكتار لؤلسرة خبلؿ فترة  0,40إلى حوالي ـ 19ىكتار لؤلسرة خبلؿ النصف األكؿ من القرف  2من حوالي 
. كمما يؤكد على صغر حجم 1ىكتار 1,50الحماية اإلسبانية، أما متوسط المساحة بالنسبة لؤلسرة فهو 

 االستغبلليات في غمارة الجدكؿ التالي:

19502طبيعة الملكية العقارية في غمارة سنة 
 

 الم ا ة دد الم ارات بغمارةع %
 ه تار 4–1 19716 90,1
 ه تار 9–5 1738 7,9
 ه تار 24–10 396 1,8
 ه تار 25أ ثر م   23 0,1
 المجمو  21873 100

 من االستغبلليات،%90 كالتي تهم  (ىكتار 5أقل من )يتبين من خبلؿ الجدكؿ طغياف الملكيات الصغرل 
، فإذا كانت الملكية العقارية تتخذ %2ىكتار ال تتجاكز  10بينما أكثر من  ىكتار، 10ك 5تتراكح ما بين  %8ك

، فمن أىم المشاكل التي تعاني منها المنطقة تعقد النظاـ العقارم، حيث ساىم 3قيمة المتغير االستراتيجي
من الملكية  ، إال أف التحوؿ4االحتبلؿ اإلسباني في تعقد ىذا النظاـ،  بتسهيل عملية تملك األراضي الجماعية

الجماعية إلى الملكية الخاصة ارتبط بالتحوالت السوسيواقتصادية التي عرفها الريف في بداية القرف، من ضمنها 
، غير أف سيادة الملكيات المجهرية كتجزئة 5الضغط السكاني كالهجرة ثم بيع حق استغبلؿ المناجم لؤلكربيين

امل االقتصادية خاصة عامل اإلرث، ككمحاكلة لتحسين الوضع األرض يرتبط بعوامل سوسيوتاريخية أكثر من العو 
العقارم كالمادم كانت الساكنة الغمارية تقـو بتوسيع استغبللياتها على حساب المجاؿ الغابوم، فضيق المجاؿ 

، كعلى الرغم من كجود عوامل تسهل تجميع 6الزراعي كأزمة األرض ىي التي تفسر األخذ بالثأر لدل قبائل غمارة
ثركات كتركز العقار بفعل الزكاج كالبيع كالشراء، خاصة أثناء دكرات الجفاؼ كالمجاعات، فإف الفبلحين ال

 . 7الميسورين سرعاف ما تدكر عليهم الدائرة كمن ىنا نفهم غياب أرضية اقتصادية صلبة لدل األعياف

                                         
 .190مرجع سابق، ص.  ،...رة الغربيةإعداد الموارد الجبلية بمنطقة غماعبد السبلـ ا١تيموين،  - 1

2
 - Figueras (G), Économia Social de Marruecos …op.cit,p. 171 

3
 - Pascon (P), Etudes Rurales, Idées et Enquétes sur la Campagne Marocaine, SMER, Rabat, 1980, p. 118.  

4
 - CHaara (A), L’Agriculture et la Péche dans le Littorral du Rif, Editeur, Association Tetouan Asmir, 

Tetouan, 1996, p. 30.  
5

 - Mimoun (A), Le Rif 1912–1956, Marginalisation et Changements Sociaux sous le Protectorat Espagnol, 

Thése Doct, Paris 8, 1994, p. 96.  
6

 - Hart (D), "Notes on the Rifian Community of Tanger", Middle East Journal, Vol 11, Spring 1957, p. 25. 
 . 18/05/1995بتاريخ  1709، عدد نواؿجريدة أ، "مسا٫تة ُب دراسة التاريخ االجتماعي لريف ما قبل االستقبلؿ٤تمد أكنيا، " - 7
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زدادت تعقيدا مع دخوؿ االستعمار نستنتج مما سبق أف البنية العقارية بالمنطقة المدركسة تتميز بالتعقيد، كا
اإلسباني، مما عرقل عملية إعداد موارد المنطقة كخلق دينامية اقتصادية محلية، باإلضافة إلى أف الملك 
الخصوصي يتميز بشدة التجزئة كطغياف الملكيات المجهرية كتشتتها كتباعدىا، ككاف للظرفية السياسية الحرجة 

فترة المدركسة، انعكاسات سلبية كأخرل إيجابية ساىمت في تعقد أك تشتت التي كاف يعيشها المغرب خبلؿ ال
 الملكية العقارية في منطقة غمارة. فكيف كانت الساكنة الغمارية تستغل األراضي الفبلحية؟

 طبٔع٘ اعتػالل األصاضٕ بامليطك٘–1

راضي، فقلة إف الخاصية التي اتسمت بها تضاريس المنطقة، ىي التي كضعت تصميما الستغبلؿ األ
السهوؿ كنذرتها، حتمت على ساكنتها البحث عن السبل الكفيلة الستغبلؿ مجالها. فغالبا ما كاف النشاط 

 الزراعي متمركزا في سفوح الجباؿ كقريبا من األكدية.

كتجدر اإلشارة إلى أف الظركؼ المناخية المتقلبة، كانت لها تأثيرات سلبية على النشاط الزراعي، سواء 
الفترات الجافة أك المطيرة، لذلك عرفت المنطقة بأراض سقوية كأخرل بورية، حتى قبل دخوؿ المستعمر خبلؿ 

اإلسباني، كقد أمدتنا نوازؿ صاحب فتاكل تتحدل اإلىماؿ، إضافة إلى صاحب الجواىر المختارة، بنماذج من 
غبلؿ المياه، خصوصا كأف أساليب تلك النزاعات التي تحدث بين القبائل؛ بل كداخل القبيلة الواحدة حوؿ است

الرم كانت تقليدية. فإذا كانت درجة استخداـ اليد العاملة، يعتبر مؤشرا أساسيا إلبراز نوعية االستغبلؿ السائد 
، كمع ذلك كاف االستغبلؿ مكثفا، كما توضحو لنا بعض كتب النوازؿ 1كالكشف عن مدل تطور القطاع الفبلحي

رسـو الملكية فيما يتعلق بالبيع أك الشراء. كما يؤكد ذلك كثيقة تعود إلى سنة كسجبلت الحواالت الحبسية، ك 
 (من الملحق 27الوثيقة رقم  )انظرأعواـ  8توثق استغبلؿ األرض في ببلد غمارة لمدة تفوؽ ـ 1905ىػ/ 1323

ليات كعموما، ينهج الفبلحوف في ممارسة نشاطهم الفبلحي نهجا تقليديا صرفا، فجميع المراحل كالعم
الفبلحية تتم بواسطة أدكات بدائية عتيقة كالمحراث الخشبي، الذم يصنع عادة من الخشب كغالبا ما يكوف 
ثقيبل، فإذا أضيف كزنو كثقلو إلى األدكات األخرل كالحبائل كالسكة كالبردم كخشبة القفا، ازداد حجمو كثقلو، 

لوسائل بدؿ صرفها في تعمق السكة في األرض كبالتالي أصبح ثلثا قوة "الزكجة" تصرؼ في تحمل عبئ ىذه ا
كاستخراج تربة جديدة، إضافة إلى استعماؿ الفأس كالعتلة كالشاقور كالحديدة كالمذراة كالمنجل كالسكة. كأما 

                                         
1  - Abdellatif Benchrifa, "Transfert Culturel Urbain, Comportement Individuel des Agriculteurs et Problèmes 

de Développement Agricole: Éléments d’une Problématique": L’évolution des Rapports Villes– 

Campagnes au Maghreb, Publication de la Fac. des Lettres et Sciences Humaines, Rabat, Série: 

Colloques et Séminaires, n° 10,1988, p. 96. 
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الطاقة المسخرة فيها، فهي الطاقة البشرية كالحيوانية التي يعتمدكف عليها في حمل الحطب كجر المحراث كنقل 
 .1تسويقها، كالوسائل كهذه ال تضمن تحسنا في اإلنتاجالحبوب كدرسها ك 

فرسين  أكأما بالنسبة للطاقة الحيوانية، فقد كانت "الزكجة" التي ىي عبارة عن ثورين أك حمارين أك بغلين 
(، كقد اختلف أسلوب من الملحق 28مقركنين، يذلبلف كيمرناف على الفبلحة كالحمل كالدراس )انظر الوثيقة رقم 

 "الزكجة" حسب نوعية األراضي المستغلة: بػ  الحراثة

الزكجة المقركنة من رأسها، كتسمى "الحراثة بالركاسي" تباشر في األراضي المنحدرة أك المحجرة، كىي تساعد  -
 "الزكجة" على تخطي الحجارة كالخنادؽ كجر المحراث في األماكن المعلقة.

 طاني" تباشر في األراضي المنبسطة.الزكجة المقركنة من كتفها كتسمى "الحراثة بالب -

 .2الزكجة المقركنة من عنقها كتسمى "الحراثة بالركابي" فتزاكؿ في بعض الجهات الوعرة -

كما أنو لم تكن ىناؾ تقنيات النتقاء البذكر كاألسمدة، بل يعتمدكف فقط على السماد الطبيعي المكوف من 
قا عرؼ باسم الدماني كأحواز الدار، ألف ذلك يسهل ركث الدكاب كفضبلت الماعز كالغنم، شمل نطاقا ضي

عملية االستغبلؿ بشكل متواؿ، إذ كانت العمليات الفبلحية في غمارة تتوزع تبعا لرزنامة فبلحية، حيث ينطلق 
الموسم الفبلحي في أكتوبر كينتهي عند حلوؿ فصل الصيف، كنستطيع أف نحدد أىم األعماؿ الفبلحية في 

 ن صاحب المغرب المجهوؿ كاألرشيف اإلسباني، حيث اتخذ الشكل التالي:المنطقة انطبلقا م

3األعماؿ الفبلحية في غمارة حسب الفصوؿ
 

 الفصول األعمال الفالحية
 ا٠تريف كرسنة(–فوؿ–عدس–قم –حرث البكرم )شعَت

 الشتاء قطف الزيتوف–اٟتطب–الرعي–ربط ا١تاشية
 الربيع كيف(–لوبية–حرث ا١تازكزم )ذرة–تكسَت األرض

 الصيف ٚتع اٟتطب-قطف التُت كالربقوؽ–السقي–اٟتصاد
إف النزكؿ إلى الحرث يتم في كل قرل غمارة بشكل جماعي كفق العرؼ، كذلك لتجنب مركر الدكاب 
كسط مشارات الغير، كما يفتتح العملية أكبر كأقدـ فبلح في كل قرية غمارية، ثم تأتي عملية البذر كىي عملية 

                                         
 ،طنجة مؤسسة التغليف كالطباعة كالنشر كالتوزيع للشماؿ، ،3، ج نظمة االجتماعية، النظاـ االقتصادمالنضاؿ الجبلي، األالعياشي ا١تريٍت،  - 1

 .37 .، ص1988
 .42 .نفس ا١ترجع، ص - 2
رشيف كارلوس بَتيدا، ضافة إىل أ. باإل250–203، ص اٞتزء الثاين، ...المغرب المجهوؿكجست موليَتاس، أىم مصادر ىذا اٞتدكؿ أ - 3

 .3-2مصدر سابق، صندكؽ رقم 
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البذكر في الكيس كالقياـ بإلقائها فوؽ الخطوط التي خلفها المحراث، ثم القياـ بتغطيتها بالتربة  تعتمد على حمل
، كتختلف كمية البذكر حسب نوعية المزركع، بينما 1حتى ال تتعرض للضياع كالتلف كالجراد كالطيور كاألرانب

ع القرل، فالتي تقع في السافلة ينطلق موسم الحصاد في بداية فصل الصيف، إال أف العملية تختلف حسب موض
حيث  (أرض باردة)حيث الحصاد يتم مبكرا، على العكس من القرل في العالية  (أرض سخونة)تكوف تربتها دافئة 

 الحصاد يكوف متأخرا.

أما "الدراس" فيعتبر من أصعب العمليات الفبلحية، ألنو يتم في فصل الصيف، إذ تنطلق بوضع "التمليسة" 
أك "الحريرة"، أم كضع ركث األبقار على سطح "الناذر" لتسهيل عملية "الدراس" كترطيب األرض، أك "البياطة" 

الرطوبة ػ الجفاؼ( كنوعية الرياح، كما يعتبر "الدراس" أصعب عملية )كتختلف مدة العملية حسب الطقس 
، كبما 2لحبيبك يدرس بها""اعطيها لعدكؾ يحرث بها كال تعطيها  بالنسبة للدكاب، تبعا للمثل الغمارم المشهور

أف العملية تتطلب جهدا خاصا كالسرعة في اإلنجاز، فإف الفبلحين يلتجؤكف إلى عملية الربط )انظر الوثيقة رقم 
( حيث يصل عدد الدكاب إلى ست، حسب حجم "الناذر"، إذ توضع البغاؿ القوية عند الجوانب من الملحق 29

 لتتحكم في دكراف باقي الدكاب.

اؿ السقوم فيعتبر من المجاالت الرئيسية في العملية الفبلحية بغمارة، حيث تتم خبللها عملية أما المج
التواصل االجتماعي بين األفراد كالمجاؿ المائي، فضاء يتردد عليو الجميع يوميا، فهو بهذا مجاؿ اللقاء 

، كما يؤكد 3ن الماء مؤسسةكالحديث كتبادؿ األخبار، كما يشكل مجاال خصبا للصراع كالنزاعات، مما يجعل م
الموافق لسنة  ىػ 1331ذلك بعض الوثائق التاريخية التي استطعنا الحصوؿ على نسخة منها، كىي تعود إلى سنة 

الكـر العياشي ك  ، إذ جاء فيها: "الحمد هلل كقع السيد عبد السبلـ بن سي عبد الفاضل الخمسي الهليليـ1913
في موضع يسمى الزيتوف كشهرتو كامية  4لقسمة السقوية في كطاء تجساسالشريف الريفي التندماني في جميع ا

عن تحديده على أف يستعمل فيو الغبار من عنده كالزريعة على السيد عبد السبلـ المذكور كما يلقي اهلل من غبلؿ 
ئية في غمارة  الموارد الما أفنستنتج من ىذه الوثيقة  .5..." يكوف بينهما أنصافا سويا ال فضل ألحد على اآلخر

                                         
حيانا ؼ العديد من احملاصيل الغمارية، إذ ٧تد مثبل " كأتبلإىل دكر كل من ا٠تنازير كاألرانب كاٟتجوؿ كاٞتراد ُب إشار صاحب ا١تغرب اجملهوؿ أ - 1

رانب، فاليـو كحده التهمت جزءا كبَتا من ىذه اٟتجوؿ كاألمن  ي من سيخلصنامع شكاكل النساء كىن يصرخن: يا إ٢تما كاف الدركيش يس
 .(250، ص اٞتزء الثاين، ...المغرب المجهوؿ )أنظر موليَتاس، خضركاتنا"

متار كاسطيية الشفوية، حيث غطت كل من اٞتبهة كألقد استقينا معظم العمليات الفبلحية من شيوخ ا١تنطقة ا١تدركسة باالعتماد على الركاية  - 2
الغفور النايل الساكن ٔتركز أحد بٍت كباب برد كبٍت رزين، نذكر منهم: فريد بن صاحل من قبيلة بٍت رزين مدشر عنقود كعبد  أسراسكتارغة كقاع 

 .بوتغراصا القاطن ٔتركز باب برد وحرث من قبيلة بٍت جرير كاٟتاج أٛتدىل عبد اٟتميد الربوخ الساكن ٔتدشر بٍت برزين، باإلضافة إ
كتوبر أ 1السنة  3العدد  مجلة بيت الحكمة " ملف بوؿ باسكوف كعلم االجتماع"، "مفهـو الدكلة ُب ا١تغربادموف عمراف ا١تلي ، " - 3

 .116 .، ص1986
ىل البير  كاد ٕتساس الذم ينبع من جبل األشهب كجبل األقرع كيصب ُب البير األبيض ا١تتوسط، كعند كصولو إىلكطاء ٕتساس نسبة إ - 4

 .يضا ب كطا ٕتساسبيلة بٍت بوزرا الغمارية، كيسمى أل سهل خصب يقع ضمن سيادة قيتشك
 صل.ط الًتغي قبل كفاتو، كىو غمارم األهبا الدكتور عبد اهلل ا١تراب ـ، أمدنا1913ىجرية/ 1331اٟتجة عاـ كثيقة خاصة مؤرخة ب ذم  - 5
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ذلك  دكما يؤككانت لها أنظمة سقوية متحكم فيها، انطبلقا من إشراؼ أىل الحل كالعقد على كيفية تسييرىا، 
 لجوؤىم )دائما انطبلقا من الوثيقة( إلى توثيق عملية االستغبلؿ.

مد بن الحمد هلل كقع عبد الفضل بن أح"ـ 1913ىػ/ 1331جمادل الثاني  27كفي كثيقة أخرل تعود إلى 
علي ككلده عبد القادر كأبناء أخيو السيد عبد الفضيل كالحسن كمحمد كالسيد أحمد بن السيد المذكور في 

عن حدىا  ... كشرقا السويقية كغربا كذلك ... القسمة السقوية بوطاء تجساس بحومة أكزار حدىا الشريف
أجل اهلل من غللها يرفعها للموقعين المكـر العياشي بن محمد بن محمد الريفي الساكن بمدشر تندماف كما 

 .1..." المذكورين توقيعا تاما

كالمبلحظ من ىذه الوثائق كالعديد من النوازؿ أف الساكنة الغمارية حافظت على األساليب التقليدية 
 الربع–الستغبلؿ المياه، إذ تقسم دكرة الماء إلى كحدة أساسية تنعت بالنوبة، إضافة إلى كحدات ثانوية )النصف

توزيع الماء  أف( كيمتد السقي من الشركؽ إلى الغركب، كحصص الماء تقسم بالوقت كليس بالحجم، كما الثمن-
يتم بشكل متباين، إذ يرتبط بحجم األرض، فملكية الماء ملتصقة باألرض، على العكس من األطلس الصغير، 

 .2حيث الملكية مفصولة عن األرض

"الحماؿ بػ  سافلة مع اعتماد تقنية توجيو المياه بواسطة خطوط تنعتكعموما يتم السقي من العالية إلى ال
  .3أك احمالن" يتمثل دكرىا في نقل المياه إلى األراضي الزراعية

إف كسائل اإلنتاج كالتقنيات تعتبر إحدل الوسائل األساسية التي يتدخل اإلنساف بواسطتها في إعداد 
غبللو للحصوؿ على حاجياتو، كما أنها تعكس المستول مع است اإليكولوجيالمجاؿ، كبها يكيف كسطو 

، كإذا كانت المجتمعات التقليدية قد كصلت إلى 4الحضارم كاالقتصادم للساكنة، كما تشكل رأسماال تقنيا
خلق بعض التوازف بين السكاف كالموارد، فإف بنية ىذا التوازف رىينة بالتقنيات المستعملة، باعتبار أف الحتمية 

 .5مظهر كليس نتيجة للعناصر الطبيعية، بل ىي حصيلة للفعل البشرمليست سول 

كإذا كانت درجة مكننة الفبلحة تعتبر مؤشرا للداللة على خاصية العصرنة كالتحديث، فإف منطقتنا بقيت 
 كال يسمح (،30، فوسائل اإلنتاج بسيطة كقليلة الفعالية )انظر الوثيقة رقم 6تقليدية تعاني من جمود التقنيات

                                         
 بل كفاتو، كقد أفادنا كثَتا ُب ىذا العمل رٛتو اهلل.مدنا هبا الدكتور عبد اهلل ا١ترابط الًتغي قكثيقة خاصة أ - 1

2
 - Zaim (F), Le Maroc et Son Domaine Méditerranéen…,op.cit, p. 92.  

اعتمدنا ُب كصف األنظمة السقوية ُب منطقة غمارة على الركاية الشفوية، خصوصا ُب بٍت زجل كبٍت زيات كبٍت بوزرا، نذكر الشخصيات  - 3
 د اكديو، كعبد السبلـ البخارم، كالفاضل أجعوف. ٤تم التالية:

4
 - Gutelman (M), Structures et Réformes Agraires: Instruments pour L’analyse, Maspero, Paris, 1979, p. 18. 

5
 - Gharbaoui (A), La terre et L’homme dans la Péninsule Tangitaine…op. cit., p. 27.  

6
 - Fay (G), Les Migrations Chance pour les Jbala, in Jbala, Histoire et Société, Etudes sur le Maroc du 

Nord, CNRS, Paris, Casablanca-wallada, 1991, p. 232.  
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بإنجاز األعماؿ الفبلحية بسرعة، مما ينتج عنو خسائر ىامة، كما ينهج الفبلحوف في ممارستهم للنشاط الفبلحي 
نهجا تقليديا، فجميع المراحل كالعمليات الفبلحية تتم بواسطة أدكات بدائية كعتيقة، مما يعرقل عملية التطور 

 .1االقتصادم

التربة كتعرضها للتعرية كانعداـ الوعي االقتصادم جعل  نستنتج مما سبق أف ضعف كسائل اإلنتاج كفقر
المردكد ىزيبل كضعيفا، كىذه الظركؼ مجتمعة فرضت على فبلح منطقتنا ضركرة اللجوء إلى نهج أسلوب يخفف 
عنو األعباء الثقيلة كىو "نظاـ الشركة" على اختبلؼ أنواعو، حيث يتم عقد طريقة االستغبلؿ بالشركة بين مالك 

الفبلح المستخدـ بطريقة شفوية كما ىو حاؿ "الخماس" إذ كانت مدة االستغبلؿ ال تتعدل سنة أك األرض ك 
 .2سنتين، كبمقتضى عقد مكتوب إذا كانت مدة االستغبلؿ تتجاكز عشر سنوات أك أكثر

يمكن كضع تصنيف لنظاـ "الشركة" خبلؿ ىذه الفترة باالعتماد على عدد من النوازؿ كاألرشيف اإلسباني 
 لمتعلقة خاصة بالشركة في المجاؿ الفبلحي.ا

، إذ تساىل 3لؤلصوؿتعتبر الشركة بالخمس من القضايا التي جرل العمل بها مع مخالفتها : الشركة بالخمس -
، كصورتها أف يخرج أحد 4الفقهاء للضركرة الداعية إلى ارتكابها، مع أنها مشكلة لم يتضح كجو الجواز فيها

ميع ما يحتاج إليو من أرض كبذر كآلة كاآلخر عمل يده فقط، على أف يكوف للعامل المتشاركين في الحرث ج
جزء من المنتوج، تحدد في الخمس، كلآلخر الذم يمتلك البذر كاألرض كاآللة ما تبقى من محصوؿ ما تجمع 

ش بين الفقهاء، من الغلة، كتفيدنا كتب النوازؿ الفقهية أف طريقة استغبلؿ األرض بواسطة الخماس كانت مثار نقا
 بالشركة؟فهل تدرج ضمن العمل باإلجارة ؟ أـ يمكن إدراجها في إطار العمل  :كطرحت حولها جملة من األسئلة

، كذلك في كتيبو 5كقد تصدل لئلجابة على مثل ىذه األسئلة كغيرىا الفقيو أبو علي الحسن بن رحاؿ المعداني
يستفاد من النصوص كاآلراء التي ساقها المعداني، أف الفقهاء ك  6" رفع االلتباس عن شركة الخماس "بػ  الموسـو

لم ينتهوا إلى رأم قاطع في الموضوع، فهناؾ من يرل بأف الخماس إجارة فاسدة كليست شركة، كىناؾ من يرل 

                                         
1

 - Fay (G), op. cit., p. 233.  
كز السنتُت، بينما اليت ال تتجاكزىا تبقى شفوية، كىو ما كدت لنا العديد من الركايات الشفوية ُب قبائل غمارة على توثيق العقود اليت تتجاأ - 2

ثَتىا السليب على النشاط الزراعي كتأالبنيات العقارية ت ا١تغرب. أنظر أٛتد البوزيدم، "يؤكد على تشابو نظاـ الشركة ُب غمارة مع باقي جها
 .37. ص، 1997، ، الدار البيضاء3، السنة 9، العدد ملمجلة ا، "بدرعو

، العدد التاسع، السنة الثالثة، الدار ملمجلة أ، اإلسبلمية، أدب النوازؿ ٪توذجا "حوؿ صورة الفبلح ُب الثقافة العربية اللطيف حباشي، "عبد  - 3
 .72 .ص ،1997، البيضاء

 .208 .ص ـ،1993كىل، الرباط، ، الطبعة األمطبعة ا١تعارؼ اٞتديدةمباحث في المذىب المالكي بالمغرب، يدم، عمر اٞت - 4
البيضاء، دار الرشاد اٟتديثة، ، دبية في المغرب على عهد الدكلة العلويةالحياة األعند ٤تمد األخضر،  بو علي ا١تعداينأنظر ترٚتة الفقيو أ - 5

 .205 .، ص1977
 .44.صـ. س،  البنيات العقارية ...،، ٛتد البوزيدمأ - 6
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أف المسألة في منطوقها كمضمونها تخضع لما تم عليو االتفاؽ بين المتعاقدين، إذ يقوؿ المهدم الوزاني في ىذا 
 لصدد:ا

 1كللضركرة بها تساىل **** كأجرة الخماس أمر مشكل

أما فيما يخص تربية الماشية نجد الشركة بالخمس حاضرة أيضا، فمثبل إذا بيعت البقرة بأقل من سعرىا، 
إذا بيعت بالزيادة فتقسم مناصفة، أما الحليب فمن نصيب الخماس مقابل توفير  أمافالخماس يدفع الباقي 

 اإلشارة إلى أف الخماس يخدـ الماشية التي تكوف في عهدة المالك كفي بيتو.. كتجدر 2العلف

فالخماسة شكلت دكما قضية عويصة بالنسبة للفقهاء، مما جعل "بيرؾ" يذىب إلى أف الخماسة لم تتغير 
ية التي ، غير أف جل علماء غمارة أجازكا ىذا النوع من التعاقد انطبلقا من القاعدة المالك3منذ قرنين بالمغرب

 تعتبر أعراؼ المناطق المختلفة مقبولة، ما لم تخالف ما ىو معركؼ شرعا.

ىي األخرل كانت من القضايا التي طرحت باعتبار أف مؤاجرة الخماس تقـو على  الثلث:الشركة بالربع أك  -
سدس أك  أساس حرث األرض كسقيها كعبلجها كحفظها إلى أف يكمل الزرع بجزء منو من خمس كىو الغالب، أك

ربع أك ثلث مثبل ىي أمر مشكل أم مخالف لقواعد الشريعة، للجهل بقدر األجر إف تم الزرع، لكن أجيزت 
 .4كرخص فيها للضركرة أم احتياج الناس غلى من يعاكنهم على معاشهم

يتضح أف ىذا النوع من الشركة ناتج عن افتقار صاحب األرض إلى كسائل اإلنتاج )اليد العاملة كأدكات 
اإلنتاج( كتسلط بعض المضاربين على المبلؾ الصغار الذين ال يملكوف الزرع البلـز ألرضهم، فيعطوف لذلك 

. أما الرباع فيعمل عادة كأجير 5حقهم في األرض مقابل أخذىم في نهاية المطاؼ نصيبا قليبل من إنتاج أرضهم
جني المحصوؿ، كعادة ما كاف يشغل معو زكجتو مقابل ربع الغلة في األشجار المثمرة مقابل العناية بها كسقيها ك 

 كأبناءه كبعض أقربائو، أك يستعين بغيرىم إذا كانت الغلة كفيرة، مقابل أجرة عينية من نصيبهم في المحصوؿ.

كما نستفيد من الركاية الشفوية كمن الواقع المعاش بقبائل غمارة، أف االتفاؽ على الربع أك الثلث يتم   
ككل  كاألسمدةأنو يقدـ البذكر  األرضالك األرض كالفبلح، كمن الشركط الملزمة لمالك بطريقة شفوية بين م

األدكات الضركرية إلنجاز العمل، كليس على المستخدـ إال زرع األرض كالعناية بالمنتوج إلى أكاف نضجو مقابل 
الفبلحي من كل سنة، أم مع  جزء من اإلنتاج يحدد عمليا في الربع أك الثلث، كيتم التعاقد عادة في شهر أكتوبر

                                         
 .141د، ص.  2476ا٠تزانة العامة بالرباط، رقم  ٥تطوط ُب، عمليات فاستحفة أكياس الناس بشرح ا١تهدم الوزاين العمراين،  - 1
 .137، مرجع سابق، ص. ...إعداد الموارد الجبلية بمنطقة غمارةعبد السبلـ ا١تيموين،  - 2
 .77جع سابق، ص. ، مر ...سبلمية أدب النوازؿ ٪توذجا"عبد اللطيف حباشي، "حوؿ صورة الفبلح ُب الثقافة العربية اإل - 3
 .141ص. ـ. س،  ...، الناس أكياستحفة  ا١تهدم الوزاين، - 4
 .389ص.  ،مرجع سابق ،...فاس كباديتها٤تمد مزين،  - 5
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بداية الموسم الفبلحي، كيتعاطى لهذه الحرفة الفبلحوف المستقركف الذين ال يملكوف أراضي زراعية بالمرة أك 
 يملكوف أراضي ال يفي مردكدىا بحاجاتهم الغذائية.

في جرت العادة أف صاحب األرض يعفى من العديد من مصاريف الزراعة، فهو يكت بالنصف:الشركة  -
يدفع النصف اآلخر من البذكر كيقـو بتغطية كل  أفبتسليم األرض كنصف الزريعة، بينما يجب على الشريك 

. فالشريك إذف، يدفع نصف البذكر كتبقى األرض في 1األعماؿ الزراعية من الحرث كالزرع حتى جني المحصوؿ
حاب األراضي إلى اليد العاملة أك . كيختلف نظاـ التعاقد ىذا باختبلؼ حاجة أص2مقابل كل العمل الزراعي

المواد األكلية، كقد تحكمت في ىذه الصيغ االستغبللية قيمة األرض من جهة، كقيمة العمل كامتبلؾ كسائل 
ىذا النوع من التعاقد، فالفبلح الذم يتوفر على أراض صالحة للغرس كال  أفرزتاإلنتاج من جهة أخرل، ىي التي 

، يبحث عن شريك يتوفر على كل 3اقتصادية تمكنو من تعمير أرضو كاستصبلحهايتوفر على يد عاملة أك قدرة 
المؤىبلت ليقـو بغرسها كتشجيرىا، كفعبل يحصل االتفاؽ بين الجانبين كتغرس األرض كتستصلح، كعندما تكتمل 

كيتفق  األشجار نموىا تقسم مناصفة بينهما، نفس الشيء نجده في مجاؿ الرعي، حيث يتقدـ رب القطيع بقطيعو
مع الكساب على تحديد الثمن اإلجمالي للقطيع، كبعد مركر سنة أك سنتين يباع جزء من القطيع كيؤخذ رأس 

حيث نجد في النازلة  "المغارسة"،بػ  ، كما شمل ىذا النوع من المعاملة ما سمي4الماؿ؛ ثم يقسم الباقي مناصفة
ليغرس بها أشجار العنب كالتين على أف يكوف لكل  كمن القلعة الزجلية رجل أعطى آخر قطعة أرضيةالتالية: "

منهما نصف الغرس بعد إطعامو، مع شرط أف يستمر العامل في خدمة جميع الغرس إلى أف يريد رب األرض أخذ 
 5..." نصفو

يتضح عموما أف عقد الشركة بمختلف أنواعها، يعتبر ضركريا لجزء كبير من الفبلحين بمنطقة غمارة، 
يملكوف أرضا أك ماشية أك أشجارا مثمرة، كما تجاكز عقد الشركة في قبائل غمارة العبلقة بين خاصة الذين ال 

األفراد، ليؤكد كجوب شركة زكجين في ربح ناتج عن ماؿ بينهما، كىو ما جاءت بو النازلة التالية: "كمن القلعة 
يمنع زكجتو منو، كلكن اإلفتاء جاء ليبين الزجلية أف رجبل كاف يستغل متاعو كمتاع زكجتو، كأراد أف يستبد بالربح ك 

 .6لو أف ذلك ليس من حقو"

 منطقتنا؟فكيف كانت كضعية إجارة األرض في  

                                         
  55–52ص ص. ـ. س،  ،...ة االجتماعية الجبليةالنضاؿ الجبلي، األنظما١تريٍت العياشي،  - 1
 .52نفس ا١ترجع، ص.  - 2

3
 - Ahmadan (A), L’évolution Récente d’un Espace Rural Périphérique, Le Pays Rhomara…, op. cit., p. 330.  

 .133، مرجع سابق، ص. ...إعداد الموارد الجبلية بمنطقة غمارةعبد السبلـ ا١تيموين،  - 4
 .145، مرجع سابق، ص. ...فتاكل تتحدل اإلىماؿ في شفشاكف كما حولها من الجباؿ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 5
 .163 .، صسابق مرجعبطي ا١تواىيب، ا٢ت - 6
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ىذا النوع من االستغبلؿ أك االستثمار غير المباشر ظهر خاصة لحاجة أصحاب  غمارة:إجارة األرض في ببلد  -
يتمكن أصحاب ىذه األراضي من ادخار راس ماؿ  األراضي إلى اليد العاملة، تأخذ أجرىا من المدخوؿ، كبذلك

 1233معين كاستغبللو لشراء أرض أك كرائها، أك تنظيم شركة في أرض أخرل. كنورد ىنا كمثاؿ كثيقة تعود لسنة 
اكترل المعلم عبد السبلـ بن عمر للسيد محمد بن علي بن شيخ  ... الحمد هلل: "توثق عقد كراء جاء فيها ىػ

لموضع المسمى اسمار بما فيو من األشجار كالنيش كغير المحدد قبلة عبد الرحماف بن شيخ الفداف الذم في ا
كشرقا محمد بن شيخ ككرثة علي بن شيخ كالغرب كذلك كفي الفداف أيضا الكائن لو في ابصرين بما في من 

لو كيتصرؼ فيها  ليحرثها الشجرة المعركفة بشجرة األحجار المحدد قبلة الطريق النافذة لمسجد ابصريين ...
ألجلو كينسبهما لنفسو خاصة دكف غيره كعند إتياف ما ينتج منهما يرفع لو غلتو بما فيها. كقع ما ذكر كما ذكر 
ألجل حيازتهما لنفسو كنسبتهما لو من غير منازع عليو كال معارض يعارضو من أجلهما نحو ثبلثة أعواـ كبو قبل 

 . 1..." شهادتو على ما ذكر

لى اليد العاملة خبلؿ تلك الفترات العصيبة من حركب كمجاعات كأكبئة، كانت تفرض على إف الحاجة إ
صاحب األرض البحث عن السبيل التي تمكنو من جلبها، بشكل يسمح لو بتحقيق األرباح كاستغبلؿ مكثف 

لطرفين، كتنظم نمط التي تضمن حق ا 2لؤلرض، باحثا عن سند الفقهاء كالعلماء الذم ىو بمثابة "الوثيقة القانونية"
خارجها، حوؿ  أكاإلنتاج كما كضحتو لنا الوثيقة السابقة، حيث كقع اختبلؼ بين الفقهاء كالعلماء سواء بمنطقتنا 

أسلوب اإلجارة كالذم طاؿ الوسائل المستعملة في الحرث، كفي ىذا السياؽ جاء في نوازؿ العلمي: "كسئل 
ين الكراء بالخمس أك السدس ىل يحل ذلك أك يحـر أك الفرؽ ب عمن يعطي ثوره لمن يحرث بو على كجو الكراء

: مسألة الثور بالكراء بالجزء من الحرث، ذلك حراـ ربي لرب الثور كالذم كالشركة كمسألة الخماس؟ فأجاب
حرث بو فيجب عليهما األدب الوجيع كعلى كل من تعاطى عقود الربا كيحدث في الدين ما ليس عنو كالزرع كلو 

كعليو لرب الثور كراء مثل ثوره دراىم ىذا إف عقدا صفقتها على كجو الكراء كبلفظ الكراء كإف  لمن حرث
عقدت صفقتها بلفظ الشركة كأف يقوؿ رب الثور كمن أراد مشاركتو في الحرث يقاؿ نشترؾ في الحرث، فيقوؿ 

بل الخمس الواحد يقابل الثور لو اآلخر نعم فيجعبلف تقويم ما تدكر عليو شركتهما كحرثهما ينتهي إلى خمسة مث
كالخمس اآلخر يقابل اآلخر كالخمس الثالث يقابل العمل كالخمس الرابع يقابل البذر كاألرض كالخمس الخامس 
يقابل اآللة، كما إذا اشترؾ خمسة رجاؿ للواحد منهم الثور كاآلخر الثور اآلخر كللثالث البذر كاألرض كللرابع آلة 

                                         
 الغمارم.محمد عبد المومن التجكاني  ستاذىجرية، أمدنا هبا األ 1233كثيقة عدلية خاصة مؤرخة ب أكائل شهر شواؿ عاـ  - 1
، 21السنة السادسة، العدد مجلة دار النيابة، بكر العشاب،  "، تعريب أيبٝتالية الزراعية ُب مغرب ما قبل اٟتمايةكركورم الزارؼ، "مظاىر الرأ  - 2

 .52 .، ص1989شتاء 
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 حرج في ذلك فاحذر من الجهل في الكراء كمن كراء األرض بالطعاـ في الحرث كللخامس العمل، فبل
 .1الشركة"

لقد ظلت ىذه المسالة معلقة كلم يحسم فيها، كيبدك أف علماء المنطقة على الرغم من الظرفية التاريخية 
االقتصادية كاالقتصادية الصعبة التي كانت تعيشها الببلد بصفة عامة، إال انهم لم يجيزكا بعض المعامبلت 

كاعتبركىا ربوية، لكن ربما كانوا يحاكلوف تكريس عقد الشركة للحفاظ على مبدأ التعاكف كالتكافل بالعالم القركم، 
نوازؿ محمد  كمساىمة كل األفراد في الدفع بوتيرة اإلنتاج، تحت غطاء كمراقبة العلماء كالفقهاء، حيث جاء في

رجبلف على المناصفة كلهما فداف مشترؾ مع الغير فأزاال الغابة منو  الحمد هلل، حيث اشترؾالهبطي المواىبي: "
بقصد الحرث، ثم إف أحدىما خرمتو المنية قبل الحرث، كأراد الباقي أف يأخذ نصف الفداف كمنعو األشراؾ 

 ذلك؟أـ ليس لو  2مدعين أنهم مكنوا نصيبهم من الميت ال منو. فهل لو النصف في الفداف كمسالة القليب

واب، الذم يظهر أف لو نصف الفداف كمسألة القليب التي نقلها ابن سلموف، ألنهم لما مكنوا الميت الج
 3من حظهم بالعطية، مكن اآلخر بالشركة"

كما شمل مجاؿ الرعي ىذا النوع من التعاقد، كيبدك أف اإلقباؿ على مثل ىذه المعامبلت "االقتصادية" قد 
لماشية كالراعي، كفي الحقيقة أف البحث عن اليد العاملة خبلؿ الفترة تعدد كتنوع حسب االتفاؽ بين صاحب ا

كمن الجهة الغمارية أف ما نجده في النازلة التالية: " المدركسة كاف يطرح جملة من المشاكل كالصعوبات، كىو
شخصا أعطى بقرة كمعزا لشخص آخر على كجو الشركة، كقد قاـ بينهما خصاـ أدل إلى حل تلك الشركة، 

لك بأف أخذ العامل العز، كسلم البقرة لصاحب رأس الماؿ مع سبعة لاير افتداء ليمين كجبت على إخوتو كأمو، كذ
 1341كالتـز بأنو ىو المسؤكؿ عن إخوتو إذا قاموا مطالبين بنقض ما فعلو عنهم، ككتب ذلك كشهد عليو سنة 

، مما يؤكد أف نمط اإلنتاج كاف يسير 4"كفيو قاؿ اإلفتاء ببطبلف رسم مفاصلة لما فيو من آفات ،ـ1923/ىػ
 .5بخطوات متعثرة نحو التطور ألف العقلية الغمارية كانت عاجزة عن استيعاب مقومات التوازف االقتصادم

                                         
 .48 .، ص1983سبلمية، الرباط، ، اٞتزء الثاين، طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإللنوازؿا علي بن عيسى العلمي، - 1
با من األرض فدانا كاف ٟترث قلبا ُب ٚتلة ما قلخرين عن شريكُت ُب اوف ىي: " كسئل بعض الفقهاء ا١تتألة القليب اليت نقلها ابن سلممسأ - 2

اف شيء قد حد٫تا كزرعاه بينهما كرسنة كفوال، كقسما الفوؿ كالكرسنة، فلما كقعت القسمة قاؿ صاحب الفداف لشريكو ايس لك ُب الفدأل
وؿ بينهما من فداف الكرسنة كالف ،نعم رعانو ٚتيعا فقاؿمن ٚتلة ما بينهما من القليب يز  ف يكوف الفدافأخذت نصيبك ٦تا نبت فيو، أترل أ

 .، مرجع سابق، ص...ىماؿفتاكل تتحدل اإل)أنظر ا٢تبطي،  ك يقتسمانو"لذم بينهما على حسب اشًتاكهما يزرعانو بينهما أٚتلة القليب ا
288 ) 

 .288 .مرجع سابق، ص ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب، - 3
 .576، مرجع سابق، ص. ...فتاكل تتحدل اإلىماؿ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 4

5
 - Mimoun (A), Le Rif 1912–1956 Marginalisation…, op. cit., pp. 30–35.  
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إف مسألة اإليجارات كاألكرية، كانت في حد ذاتها كثائق تنظم العبلقات االجتماعية كاالقتصادية بشكل 
، كبالتالي فإف التعاقد بين صاحب رأس 1ية كاالقتصادية كالسياسية كالتاريخيةيوازم ما تفرضو المعطيات الطبيع

( كالمستأجر )من سيحرث األرض أك الراعي(، قد خلق نوعا من التراتب االجتماعي في ببلد ماشية-أرضالماؿ )
بلقات غمارة، في ظل ىذا االستثمار غير المباشر في نطاقو الضيق، كدكف كعي من المبلكين. كلو أف الع

اإلنتاجية كانت غير كاضحة كيشوبها الغموض، إال أف فقهاء المنطقة لعبوا دكرا أساسيا كفعاال في محاربة الفساد 
، كأمنوا ىذه العملية حتى بالنسبة للعاجز، كما جاء في النازلة التالية " كمن ببلد غمارة أف رجبل تقدمت 2كالغش

سو، فأجر على القياـ بذلك ابنتي أخيو بمبلغ محدكد معلـو لكل بو السن إلى حالة العجز عن القياـ بشؤكف نف
يـو إلى أف يموت، على أف يكوف لهما الخيار في أخذ المتفق عليو كل مساء، أك تركو إلى ما بعد كفاتو، فتأخذاف  

، كحيث كقع النزاع ىػ 1253كل ما حصل لهما، كقد كقع اإلشهاد بذلك من الطرفين معا أكائل محـر عاـ 
خصاـ في ذلك بين األخيرتين كالورثة، كتدخل اإلفتاء ليؤكد أف اإلجارة صحيحة، كإخراج األجرة المتفق عليها كال

  .3إعطاؤىا البنتي أخيو أمر كاجب ال يقف في طريقو إال ظالم"ك  من تركة الهالك

و الفقهاء نستنتج إذف أف مسألة األكرية كاإليجارات كانت مضبوطة بالشرع كالعرؼ الذم كاف يشرؼ علي
كالعلماء في قبائل غمارة، كما يتضح أيضا أف الحراث بالمنطقة الغمارية قد يصبح مبلكا أيضا، عكس بعض 
المناطق بالمغرب، حيث غالبا ما يصبح المستأجر شريكا في الزراعة، كذلك بعدما يقضي سنتين أك أربع كيجمع 

ى مدخوؿ إضافي من جراء األعماؿ التي المحصوؿ، كفي نفس الوقت تكوف زكجتو كأكالده قد حصلوا عل
. فهذه المداخيل تضاؼ إلى حصيلة الزيت كالزيتوف كالتين 4أنجزكىا في نطاؽ الفبلحة المستقلة عن المبلؾ

كالسمن كأجرة الرعي إف كاف، كيشترم بها عجبل أك عجلين، كبعد ثبلث أك أربع سنوات يستغني عن المبلؾ 
عن شريك بالنصف أك يكترم األرض أك يستغلها بالخبرة، كحينئذ يجد كيصبح يملك "الزكجة" كيبدأ يبحث 

المبلؾ نفسو مضطرا إلى رفع األجرة أك القياـ بعمليات الحرث بنفسو، كىذا النوع ال نجده في الغرب كزعير 
. كما نجد نفس االرتقاء في تربية الماشية حيث يصبح الراعي كسابا، حيث تكوف أجرتو في البداية 5كالخلط

بارة عن جدم صغير يختاره من بين الجدياف التي ازدادت في نفس السنة، فهو يأخذ عن كل زريبة جديا كىو ع
كمن مدشر القلعة الزجلية أف راعيا ىو ما تؤكده النازلة التالية: "غير مؤاخذ على ضياع أحدىا خبلؿ عملية الرعي ك 

احبها أف يغرمو قيمتها، كفي ذلك قاؿ اإلفتاء عدـ أضاع بهيمة من الماشية التي كانت فيو نوبة رعيها، فأراد ص
                                         

، السنة مجلة دار النيابةأيب بكر العشاب،  تعريب-الثالث  القسم-"، كركورم الزارؼ، "مظاىر الرأٝتالية الزراعية ُب مغرب ما قبل اٟتماية  - 1
 .27ص  ،1990شتاء  ،25السابعة، العدد 

 .72ص. ـ. س، ..."،  اشي، "حوؿ صورة الفبلح ُب الثقافة العربية اإلسبلميةعبد اللطيف حب -2
 .٤143تمد ا٢تبطي ا١تواىيب، مرجع سابق، ص.  - 3

4
 - EL Dahan (M), Chaouen et sa Région, Thése Doctorat, Tours, Université Francois Rabelais, UFR de 

Droit D’économie des Sciences Sociales, 1996, pp. 60–80  
 .135مرجع سابق، ص.  ...،الجزء الثالث–النظاـ االقتصادم–النضاؿ الجبلي " األنظمة االجتماعية الجبليةا١تريٍت العياشي،  - 5
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، كبعد مركر ثبلث أك أربع سنوات يصبح كسابا يملك عددا كبيرا من الرؤكس، 1..." تضمين راع بهيمة ضيعها
 .2كبالتالي يستغني عن الكساب الذم كاف يؤجره كيصير منافسا لو في ميداف الكسب

الفبلحة كالكسب يساعد الفقير كيرفع من مستواه المعاشي،  كبناء على ىذا فإف نظاـ المنطقة في ميداف
كفي نفس الوقت ال يفقر الغني، ثم إف ىذا النظاـ ال يساعد على خلق إقطاعية رأسمالية في القبيلة، فعلى الرغم 

 أفرادىا. فكيف كانت القبائل الغمارية تنظم التوازف بينمن المستول المعيشي الضعيف، تبقى محافظة على ىذا 
 الزراعية؟أراضيها 

 تْطٓع ّتيظٔه األصاضٕ الظصاعٔ٘:   –2

لم تكن الوسائل التقليدية المستعملة في المجاؿ الزراعي تشجع على تطوير أسلوب استغبلؿ األراضي، 
كنظرا لصعوبة التضاريس فإف ذلك يعرقل خط سير اإلنتاج بالمنطقة. كما أف قوة أم مجتمع تتحدد بمدل قدرتو 

مجاؿ الذم يحيط بو، كيبرز من خبلؿ المجهود الذم يبذلو اإلنساف الغمارم في مسايرة حركية على تنظيم ال
 الطبيعة كتكييفها، كيمكن الوقوؼ على ذلك من خبلؿ الجوانب التالية: 

تظهر كفاءة اإلنساف كقدرتو على إعداد السكن في االستعماؿ المكثف للمواد المحلية،  إعداد السكن: -
ة القريبة من الغابة تستغل جذكع األشجار كالخشب في بناء السكن )نموذج تازا كسعيد في قبيلة فالقرل الغماري

، كعندما ترنس(قرية  )نموذجبني زجل( على العكس من القرل البعيدة من الغابة كالتي تعتمد على الطين كالتبن 
 تتوفر الصخور، يتم استغبللها بشكل مكثف )نموذج قرية أمنصورف(.

لوحظ أف اختيار البيدر في قبائل غمارة ال يتم بشكل عفوم كإنما يخضع لتدبير  البيدر )النادر(:مواضع  -
معقلن تتحكم فيو مجموعة من العوامل، منها التموضع فوؽ أرض غير صالحة للزراعة أك القرب من السكن، 

 ح خفيفة لتساعد على التذرية.كاالبتعاد عن الماشية، إال أف أىم عامل ىو التموضع في منطقة عالية تستقطب ريا 

استطاع الفبلح الغمارم أف يظهر عبقريتو في إعداده للسفوح، نظرا لطغياف الطابع الجبلي  إعداد السفوح: -
 الشرفات.كتقطع التضاريس كشدة االنحدارات، فرغم بساطة الوسائل توصل إلى تقنية المدرجات أك 

االت بين األبقار كالبغاؿ إلراحة األكلى، كلمراعاة طبيعة يتم التناكب في بعض الح تنظيم عملية الحرث: -
األرض، فاألبقار تخصص لؤلراضي الوعرة كالبغاؿ لؤلراضي المنبسطة السهلة، كلزراعة الحبوب أك القطاني يتم 

 حرث خط كاحد، أما الذرة كالبطاطس فيتم إعادة الخط في االتجاه المعاكس، أم بشكل متقاطع.

                                         
 .٤160تمد ا٢تبطي ا١تواىيب، مرجع سابق، ص.  - 1
 .136ا١ترجع نفسو، ص.  - 2
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إف ركح التضامن تظهر من خبلؿ التنظيم الجماعي لبعض األشغاؿ  األراضي الزراعية: التعاكف في تنظيم -
، فالعديد من القرل الغمارية الزالت تحافظ 1الفبلحية، كاالستعماؿ المشترؾ لوسائل اإلنتاج، كالتآزر عند الحاجة

لقرية كانت كما تزاؿ عبارة على اإلرث الثقافي كالذم يساىم بدكر أساسي في العمليات االقتصادية، خاصة كأف ا
عن تجمع لعدد من األسر، تعيش في إطار التكافل كالتضامن، حيث القرابة توفر تعويضا عن انعداـ االستقبلؿ 

 الذاتي، كمن مظاىر التضامن: 

 * اتفاؽ الجماعة على ترؾ األرض البورية لتتحوؿ إلى مرعى.

 الصهاريج كاتباع النوبة. * إعداد الموارد المائية كذلك بإصبلح السواقي كبناء

 "المقارنة".بػ  * التناكب في الحرث كالدراس كالرعي أم ما يسمى

 * خزف الحبوب كالتبن في مخزف جماعي.

 * إحداث نوادر جماعية بالزكايا نظرا لقلة األرض.

كيظهر العمل التضامني بشكل كاضح في توازة، كىي عمل جماعي تعاكني ليس لو كقت معين كال مكاف  
كتوازة  ... السكن كالتعشيب كتسقيفحدد، إذ يتخذ عدة أشكاؿ منها توازة الحرث كالحصاد كنقل التبن م

سلوؾ منتشر في معظم مناطق المغرب كإف كاف بمسميات مختلفة، إذ الهدؼ منها تقديم العوف إلى السيد كلو 
. إف توازة عبارة عن 3ضاء الجماعة، فتوازة شكل من أشكاؿ التعاضد كالتكافل بين أع2عن طريق القوة كاإلذالؿ

 أشكاؿ:، كنميز بين عدة 4نظاـ اجتماعي يشمل كل األنشطة

التعاكف عند الوفاة: يتم األذاف في الصباح إلخبار السكاف، فتتوقف كل األعماؿ بالقرية، كيتم التوجو لتجهيز  -
 الميت، من غسل ككفن كحمل كإطعاـ أسرة الهالك.

 يظهر التعاكف في الهدايا التي تعتبر بمثابة قركض تعاكنية.: األفراحالتعاكف أياـ  -

 .التعاكف االقتصادم: يتمثل في كل األعماؿ الفبلحية الجماعية الهادفة إلى المحافظة على الترابط االجتماعي -

 عناصر:كعموما فإف نطاؽ االستغبلؿ خبلؿ الفترة قيد الدراسة ظل ضيقا كمحصورا في ثبلثة 

                                         
 .45مرجع سابق، ص.  ،...لمعاصرجوانب من تاريخ جبالة اعبد العزيز خلوؽ التمسماين،  - 1
 .127، مرجع سابق، ص ...3ج  النضاؿ الجبلي، األنظمة االجتماعية الجبلية " النظاـ االقتصادم"ا١تريٍت العياشي،  - 2
 .256مرجع سابق، ص.  ،...المغربتطور الهياكل القبلية شماؿ غرب ا٢تراس ا١تختار،  - 3

4
 -  Hajjarabi (F), Sauver la Forét ou Sauver les Femmes la Corvée du Bois Chez les Ghomara…, op.cit, p. 

219.  
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تستعمل للحبوب، كقد الحظنا ذلك من خبلؿ النوازؿ التي طرحت على فقهاء المنطقة : األكلى القطعة
"فبذر أحدىما صنفا كاآلخر صنفا متساكيا في عدد الكيل، كالصنفاف  بعضها:كالمتعلقة بعملية المناصفة، جاء في 

دك مثلثة الشكل كىي تب (أسراس )قاع، كيضيف مولييراس في ىذا الصدد "أف ىذه القبيلة 1ىما الفوؿ كالجلباف"
 2كالفوؿ" كبحقوؿ الشعيرمليئة بالمنازؿ 

: للخضر اليومية كتكوف غالبا إما قرب المنزؿ أك قرب النهر إف كاف ىناؾ نهر، كقد ذكر مولييراس الثانية القطعة
المياه  أف العيوف كثيرة، شكلت سواقي صغيرة للماء الصافي تزكد الحقوؿ الصغيرة القريبة من المنازؿ بحصتها من

 .3لزراعة اللفت كالجزر كالعدس كالفلفل الحلو كالثـو

: كتكوف مشتركة بين أفراد القرية، حيث تكوف ىي أساس المجتمع كتستعمل ىذه القطعة للرعي، الثالثة القطعة
ى "كىم مجبركف عل بقولو:كغالبا ما كانت تلك القطعة األخيرة غير صالحة للزراعة، كما أشار إلى ذلك مولييراس 

، كىذا ال يعني قطعا أنها خاصية قبائل غمارة، كلكن 4تقليب أرض بالمعوؿ ما دامت المنحدرات صعبة كجافة"
ىذه التنظيمات اختلفت من قبيلة إلى أخرل، بل كداخل القبيلة الواحدة حسب األكلويات التي يعطيها الفبلح 

با ما كانت تقـو نزاعات كخصومات حوؿ ملكية الحتياجاتو. كنظرا لقلة األراضي الصالحة للزراعة بالمنطقة غال
األراضي الخصبة النادرة، خصوصا في الفترات المناخية العصيبة، من بينها تلك التي كانت تنشأ عن استغبلؿ 
المياه بين القبيلة كأخرل، كأحيانا داخل القبيلة الواحدة، كىذا ما جعلنا نقف على أىم ما كاف يعرقل النشاط 

 ة: الفبلحي بالمنطق

 * اإلمكانيات المادية لساكنة المنطقة محدكدة جدا. 

 * االفتقار إلى اليد العاملة بسبب الحركب كالهجرة كالتدخل األجنبي.

 * الوسائل التقليدية المستعملة في عمليتي الحرث كالحصاد رغم دخوؿ المستعمر اإلسباني.

 * التقلبات كالتغيرات المناخية المضطربة.

 ـ.20اإلسباني على أجود األراضي في النصف األكؿ من القرف  * سيطرة االحتبلؿ

* تعقد النظاـ العقارم في منطقة غمارة، كىو ما تؤكده النازلة التالية: "كمن الجهة الغمارية جماعة أراد 
بعض أفرادىا أف يحيي أرضا، فمنعو منها الباقي من الجماعة بدعول أف ما أراد أف يحييو ىو مرفق من مرافقها، 

                                         
 .451مرجع سابق، اٞتزء الثاين، ص.، ...فتاكل تتحدل اإلىماؿ في شفشاكف كما حولها من جباؿ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 1
 .209 .، مصدر سابق، صاٞتزء الثاين ،...المغرب المجهوؿأكجست موليَتاس،  - 2
 .233 .، صنفسو ا١تصدر - 3
 .245 .، صا١تصدر نفسو - 4



255 
 

كأنو كالمحبس عليها ال يجوز ألحد أف يتصرؼ فيو كحده ال باالستغبلؿ كال بغيره من أكجو التمليك أك التفويت، 
. كىناؾ عنصر آخر يستوجب منا 1كفي النازلة كردت فتول تبين عدـ جواز إحياء البور الذم يشبو الحبس"

إلنتاج الفبلحي في ببلد غمارة. فإلى أم حد التوقف عنده كيتعلق األمر بتأثير الجانب الطبيعي كالسياسي على ا
السياسية التي شهدتها قبائل غمارة خبلؿ الفترة  كاألزماتيمكن تفسير ضعف اإلنتاج بالتقلبات المناخية 

 المدركسة؟

 اخلصاٜص الطبٔعٔ٘ ّاألطمات الغٔاعٔ٘ ّاىعهاعاتَا علٙ اإلىتاز.–3

اخية الباردة منها، كفي ىذا الصدد أكد صاحب عانت قبائل غمارة كما سبق القوؿ من التقلبات المن
"المغرب المجهوؿ" خبلؿ حديثو عن زيارة قبائل غمارة على الصعوبات التي كاجهتو نتيجة البرد القارس كارتفاع 
نسبة الثلج. لقد كانت لهذه الظركؼ الطبيعية المضطربة انعكاسات على اإلنتاج بالمنطقة، خصوصا كأنها ذات 

دـ انتظاـ التساقطات زاد من تفاقم كضعيتها التي خلقت جملة من الصراعات كالنزاعات، خاصية جبلية، فع
عكست عدـ التوازف بين أفراد كفئات المجتمع، في غياب سلطة مركزية قادرة على فرض األمن كإيجاد الحلوؿ 

عنها، نذكر على محمد الهبطي المواىبي صورا كاضحة ك  لمثل ىذه األكضاع. كتقدـ لنا كل من نوازؿ الزياتي
سبيل المثاؿ النزاع الذم شب بين قبيلتين حوؿ تقسيم منفعة المياه، كطلب من أحد قضاة الفترة الفصل فيو، 
كىاتاف القبيلتاف ىما فرقة بني شداد كفرقة من بني حساف، حيث قامت األكلى بقطع الماء عن الثانية بسبب قلة 

نذ سنين، توارثتها القبيلة، علما أنهما كانتا تستفيداف منها بطريقة المياه )فترة الجفاؼ( بحجة أف الساقية لها م
ـ أم في فترة الحماية اإلسبانية موضوعها شهادة لفيفية 1953/ىػ1372خرل تعود لسنة .كفي نازلة أ2متتالية

ي تقضي بملكية ماء لجماعة من الناس ينتفعوف في سقي حقولهم، كأراد أحدىم أف ينتفع بو زيادة على ذلك ف
الحمد اهلل، كحده، كبعد، فإف الفرع حولو ال يستحق بو المدعى : "تشغيل رحاه أياـ الشتاء كالربيع، كقاؿ اإلفتاء

فيو، كذلك لعدـ ثبوت استمرار ملك المدعين للمدعى فيو إلى تاريخ المقاؿ، كعليو فالملك كالتصرؼ كعدـ 
الصيف كالخريف فقط، ال لماء الشتاء كالربيع، إذ ىذا النزاع كعدـ التفويت المشهود بها في الفرع إنما ىي لماء 

 .3ال يتصرؼ فيو بالسقي حتى يشهد بو"

كالواقع أف ىذا النزاع حوؿ الماء، خاصة السقي، يوضح أف انتشار الجفاؼ قد دفع بأصحاب ىذه 
سبقية في الحيازة، األراضي كالمواشي إلى البحث عن حقهم في الماء. كبالتالي فكبل الطرفين المتنازعين ادعى األ

لكن المبلحظ ىو أف القاضي أخذ بعين االعتبار المصلحة العامة بالتخفيف من حدة التوتر بين القبائل، الذم 

                                         
 .374 .، مرجع سابق، ص...ىماؿفتاكل تتحدل اإل٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 1
  .264.، مرجع سابق، ص...ىماؿفتاكل تتحدل اإل٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 2
 .571–570 ص. ، صنفسو ا١ترجع - 3
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سيضاؼ إلى مشكل الجفاؼ. كىو ما يفسر كجود مجلس للجماعة في كل مدشر، يتكوف أعضاؤه من جميع 
ح المشتركة، فينتخب المقدـ الذم كاف يمثل الرجاؿ القادرين على حمل السبلح، يتولى النظر في المصال

المدشر لدل السلطة المحلية، كيسهر على إدارة المخازف الجماعية، كحماية المزركعات، كيعين فترة استغبلؿ 
الغابة كمباشرة عمليات الحرث كالحصاد، كيتدخل في توزيع مياه السقي. كعلى الرغم من أف الشؤكف األمنية لم 

ث إنها كانت بيد العماؿ كالقضاة، فإف مجلس الجماعة كاف يتجاكز ىذه السلطات تكن من اختصاصو، حي
. ساىمت ىذه الظركؼ بشكل غير مباشر 1كيباشر العنف المشركع بإصدار العقوبات ضد أعماؿ السرقة كالقتل

قي"، بينما في تراجع الملكية الجماعية، سواء تعلق األمر باألراضي أك كسائل اإلنتاج كخصوصا استغبلؿ "السوا
يحاكؿ الفقهاء كالقضاة الحفاظ على استمرارية تلك العبلقات االجتماعية التي بدكرىا ستنظم اإلنتاجية، ككمثاؿ 

، كذلك بسبب محاكلة أحد المدشرين 2على ذلك النزاع الذم نشب بين مدشرين في قبيلة بني زجل الغمارية
ـ استفادة المدشر الثاني كالذم يوجد في األعلى، كىو إحداث سواقي فرعية للساقية األصلية، مما أدل إلى عد
 ما أجج الصراع بين األعالي كاألسافل حوؿ ىذه الساقية.

كالمبلحظ أف كبل الطرفين المتنازعين قدما الرسـو التي تثبت أحقيتهما في ىذه الساقية، لكن قاضي 
لمدشر المتضرر، كأف يلتـز الطرفاف شفشاكف أصر على أف تغلق المنافذ التي أحدثت من أجل رفع الضرر عن ا

 بما جرت بو العادة كىو التناكب في استعماؿ ىذه الساقية.

ففي القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، كانت سنوات المجاعة كسنوات الرخاء تتكرر، كتغلب في 
األزمنة، كإف كاف  بعض الفترات سنوات المجاعة سنوات الرخاء، مما يجعل الفبلح الغمارم يحتاط من تقلب

بشكل بسيط، إما لقلة مساحة أرض ىاك لقلة الحيوانات التي تساعده أك لصغر عائلتو كلقلة أفرادىا، أك لعدـ 
تمكنو من االعتماد على تقنيات تسمح لو بإنتاج ما يزيد عن استهبلكو، كإذا كقع أف أنتج في سنة ما يتعدل 

سواؽ لتغطية متطلباتو األخرل كالتي ال ينتجها. كىذا ما لمسناه في استهبلكو، فبدؿ أف يوفره، فهو يبيعو في األ
إذ نجد عبد الكريم الرزيني أحد قواد غمارة يراسل عامل السلطاف محمد بركاش يطلب منو  ـ،1868عاـ الجوع 

ثانية . كفي رسالة 3تسريح المساحلة بالمراسي كاستيراد أىل الريف للشعير من كىراف نظرا لشدة الجوع بالمنطقة
نجد الخضر بن محمد السبلكم يراسل السلطاف سيدم محمد بن عبد الرحمن يخبره بحالة الغبلء كالجوع في 

الحمد هلل كحده كصلى على : "ـ، إذ يقوؿ1868يناير  30ىػ/ 1284شواؿ  5بػ  تطواف كناحية غمارة، مؤرخة
ده كمواله كيثني عليو ما ىو أىلو، أما بعد سيدنا كموالنا محمد كآلو كصحبو، العبد المملوؾ يقبل األرض أماـ سي

                                         
 .45ص.، مرجع سابق، ...تاريخ جبالة المعاصر جوانب منعبد العزيز خلوؽ التمسماين،  - 1
 .308 .، صنفسو ا١ترجع - 2
 (18/19كبئة بالمغرب )ؽ تاريخ المجاعات كاألمُت البزاز، ـ. أنظر ٤تمد األ 1868يناير  30/ىجرية 1284شواؿ  5الرسالة بتاريخ  - 3

 .207، ص. 1992، 18داب بالرباط، رقم منشورات كلية اآل
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ملت عدد  ك  فينهي لشريف مكناس أنو بعد أف اشتد إىماؿ تطواف كناحيتها من كثرة الغبلء ككقع الهيف في الناس
خصوصا من أىل الريف الذين فركا من كل كىج من غبلء األسعار كعدـ نزكؿ األمطار، كشاىد  ... كبير من أثره

كقنصوؿ الصبليوف كطلبوا مني إحضار أمناء سوانا  اإلنجليزقنصوؿ  ... جاء إلينا في يـو ذلك أجناس النصارل،
بالمراسي، كبعد حضورىم طلبا منهم أف يدفعوا من ماؿ سوانا بدار األعشار عشرة لاير في كل يـو لمن يشترم 

م خافوا ربما يشتد األمر أكثر خبزا، كتفرؽ على الضعفاء الجائعين في البلد، حتى يرحم اهلل العباد بالفرج لكونه
 من ىذا كيترامى عليهم كعلى إخوانهم النصارل الجياع كينهبوف القوت كغيره منهم، كينشأ من ذلك ببلء عظيم

 .2يمكن تلخيص أىم الجوائح التي ضربت منطقتنا خبلؿ الفترة المدركسة في الجدكؿ التاليك  .1..."

 األكبئة كالمجاعات بغمارة

 السنوات عاتاألوبئة والمجا
 ـ 1868 اٞتذرم، التيفوئيد، الكولَتا، اٞتوع، الغبلء، كقوع ا٢تيف

 ـ1884–ـ1878 أزمة اقتصادية عارمة، ٣تاعة، بؤس، ىجـو أسراب اٞتراد، تفشي األكبئة
 ـ1891–ـ1890 ٣تاعات، غزك ٥تيف للجراد، داء اٞتذرم

ضعية االقتصادية كارثية + ش  اإلنتاج + اإلسباف ٯتنعوف أعماؿ اٟترث ُب الريف كغمارة فأصبيت الو 
 ـ 1917 غبلء ا١تعيشة + اضطرار السكاف ألكل األعشاب

 ـ 1945–ـ1944 ش  اإلنتاج )عاـ البوف/عاـ بونتاؼ/عاـ اٞتوع(–خلفت اٟترب العا١تية الثانية نتائج اقتصادية كارثية

ية بنصيب كافر في تفاقم المشاكل من جانب آخر، ساىمت الثورات كاألزمات السياسية كالهزائم العسكر 
الناجمة عن الظركؼ الطبيعية القاسية، خصوصا تلك الحمبلت العسكرية التي قادتها إسبانيا ضد الساحل 

ـ، باإلضافة إلى أف المنطقة كانت مسرحا للمقاكمة 1860ـ/1859الغمارم منذ ىزيمة المغرب في معركة تطواف 
ع التي استسلمت لئلسباف نتيجة استخداـ ىذه األخيرة لمختلف أنواع الجبلية كالريفية، حيث كانت آخر القبل

األسلحة في المنطقة، كىو ما جعل قبائل غمارة تتكبد خسائر بشرية ىامة كخسائر مادية تمثلت في إحراؽ 
 المحاصيل الزراعية كإتبلؼ أخرل. 

 املبشح الجاىٕ: اإلىتاز الفالسٕ       

اريس المنطقة دكر أساسي في تحديد نوعية اإلنتاج، فبل يمكننا الحديث كاف للظركؼ المناخية كطبيعة تض
عن نسبة شاسعة للمساحات األرضية المستعملة للزراعة، كذلك راجع إلى كجود ملكيات صغرل متناثرة ىنا 

                                         
 .27 .مرجع سابق، ص ،...كبئة بالمغربتاريخ المجاعات كاأل، ة موجودة لدل ٤تمد األمُت البزازيصلالرسالة األ - 1
"أكبئة  ،زماف . ٣تلة207-206-205 ص. ، مرجع سابق، صـ19ك ـ18كبئة كمجاعات المغرب في القرنين أ٤تمد األمُت البزاز،  - 2

 .45- 42ـ، ص ص.2014، أكتوبر 12"، العدد ىلكت ا١تغاربةأ
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...(. كيتشكل اإلنتاج  كىناؾ، كما أف القياس يختلف من قبيلة إلى أخرل )الدراع، األنملة، الشبر، الفداف
الفبلحي بقبائل غمارة من المواشي كالمنتوجات الزراعية من حبوب كخضر كفواكو. كىذه التشكيلة الزراعية لم 

ـ، إذ كانت المنطقة تعتمد على الكرـك 16تعرؼ تغيرا كبيرا مقارنة مع ما كاف سائدا من مزركعات خبلؿ القرف 
، كالخضركات مع بعض البقوؿ في 1ة بني رزينكاألشجار المثمرة كزراعة الشعير كقليل من القمح، خاصة بقبيل

، لوجود المياه المتدفقة من الغابات المجاكرة، كالجزء الباقي من 2البساتين الواقعة على ضفة نهر تاغسة كالجبهة
. كخبلؿ الفترة المدركسة نجد نفس المنتوجات الفبلحية، كقد يرجع 3الببلد ال ينتج سول شيء قليل من الحبوب

ـ 19، كعلى كل حاؿ ففي القرف 4طبيعة التربة كمناخ المنطقة اللذين ال يسمحاف بمنتوجات أخرل ذلك ربما إلى
نفتقد المعلومات التي تبين لنا كمية اإلنتاج كأنواعو، فهناؾ معلومات عامة، نجد مثبل أف سهل " امثار منبسط 

تاكموت أيضا شكلت ضفافهما ، كما أف كادم تيثوال ككادم 5يشقو كاد على جانبيو مزارع كأغراس كجنات"
، في حين ال نعرؼ أنواع ىذه 7، ككانت تقدـ مردكدية مهمة من الخضركات كالحبوب كالفواكو6أراضي خصبة

ـ بالعديد من األرقاـ كاإلحصائيات التي تفيد 20المنتوجات بالتفصيل. بينما يحفل النصف األكؿ من القرف 
 عامة. اإلنتاج الفبلحي بقبائل غمارة كشماؿ المغرب

 إىتاز احلبْب بكباٜل غناصٗ–1

تعتبر ك  يتبين من خبلؿ الوثائق العدلية كاألرشيف اإلسباني أف الحبوب كانت تحتل نسبة مهمة من اإلنتاج، 
استمرارا لبلقتصاد التقليدم القديم، الموجو لبلستهبلؾ الذاتي، بحيث اعتمد الغماريوف منذ استقرارىم بالمنطقة 

ماشية( كتفسر أىمية الحبوب بدكرىا النظاـ الغذائي كالحيواني، –مغركسات–طية )حبوبعلى الثبلثية المتوس
، نظرا لتكيفو مع التربة المستنزفة بفعل 8كعلى رأسها الفوؿ كالشعير الذم كاف يزرع غالبا في جل األراضي البورية

فسر عدـ كجوده بكثرة االنجراؼ، عكس القمح الذم يتطلب أراضي جيدة كربما حتى األسمدة، الشيء الذم ي
، كفي المنطقة السهلية لبني رزين المحاذية لواد اكرينكا توجد حقوؿ لزراعة الشعير كالفوؿ كالذرة 9بهذه القبائل

                                         
 .248 .مصدر سابق، ص فريقيا،إمارموؿ كارٓتاؿ لويس،  - 1
 .244 .، صنفسو ا١تصدر - 2
 ا١تصدر نفسو، الصفية نفسها. - 3

4
 - Rodriguez Gomez, Maria Dolores, La Influencia de Leon el Africano …, op. cit., pp. 361–362  

 .100، مرجع سابق، ص. ...ظهائر سلطانيةسعيد أعراب،  - 5
6

 - Ricardo Donoso–Cortés, Estudio Geografico Politico–Militar Sobr Las Zonas Espanolas del Nort ya sur 

de Marruecos…op.cit, p. 193.  
7

 - Ibid., p. 119.  
 .252 .، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  أكجيست موليَتاس، - 8
 .71، ص 2007، ترٚتة عز الدين ا٠تطايب، منشورات تفراز، طبعة اٞتزء األكؿ، ، اكتشاؼ الريفالمغرب المجهوؿأكجست موليَتاس،  - 9
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. كما تعتبر قرية تزقا غنية بالثركة المائية، حيث كاف يتميز كاد تازقا بصبيب عاؿ 1التي احتلت مساحات مهمة
، كعلى حدكد 2و حوض كبير يستغلو فبلحو ىذه المنطقة في سقي األراضيقرب كأنشئكيصب في كاد اكرينكا، 

بني سميح بجنوب القبيلة تتعدد المنابع، مما سمح للفبلح بإدخاؿ بعض الزراعات كالخضركات مثل العدس 
، كنفس الشيء بالنسبة لمنطقة بني جرير التي  3كالذرة كالبصل كالثـو كغيرىا من المزركعات التي تحتاج للسقي

كانت غنية بالعيوف كالجداكؿ الصغيرة كتحيط بمنازلها بساتين تزرع بها خضركات كالذرة، كالتي تقـو النساء 
، كيمكن اإلشارة إلى أف ىذه المياه كانت تجمع في حوض كبير كما سبق، كيسمى في المنطقة 4باالىتماـ بها

ستغبلليات القريبة منو بالتناكب، كما أشارت "بالصاريج"، فيشترؾ في استغبللو مجموعة من الفبلحين المالكين لبل
 العديد من النوازؿ التي ذكرناىا سابقا. كعموما يمكن تناكؿ بنية إنتاج الحبوب على الشكل التالي:

(: كانت ىذه الزراعة تباشر في األراضي الطينية كالصلصالية كاألرض البيضاء، ففي جبل Trigoزراعة القمح ) -
، حيث كصلت 5يستخرجوف كمية من القمح" ... ألف جبلهم حصين كخصيب: "كاربخاؿبني رزين يقوؿ مارموؿ  

من  22.15 %الف ىكتار في فترة الحماية اإلسبانية، مشكبل نسبة  9.7المساحة المزركعة لهذا المنتوج إلى 
اء الذاتي في كعموما فالقمح يعتبر مؤشرا للداللة على تبعية القرل كعدـ تحقيقها لبلكتف ،6المحاصيل الزراعية

الحبوب، كما أف نقص الحبوب سيؤدم إلى نقص العلف، كإذا كاف الشعير يتبلءـ نسبيا مع الظركؼ الطبيعية 
لببلد غمارة، خاصة مع نقص المياه، فإف القمح يتميز بالضعف في المناطق العالية كالبعيدة عن السكن لعامل 

 5120ح خبلؿ الفترة المدركسة قبيلة بني زجل بإنتاج بلغ . كمن أبرز القبائل المنتجة للقم7البركدة كالخنازير
 527.75 إلىقنطار على مساحة تصل  5805ىكتار، كقبيلة متيوة بإنتاج كصل إلى  512مساحة  ىقنطار عل

ىكتار، بينما كانت قبيلة بني زيات  764قنطار على مساحة  6112ىكتار، أما قبيلة غزاكة فكانت تنتج حوالي 
العليا المرتبة  األخماسىكتار، في حين احتلت قبيلة  158بػ  قنطار على مساحة تقدر 1487.88تنتج حوالي 

 .الخريطة()انظر  8ىكتار 3234قنطار على مساحة  32340بػ  األكلى في إنتاج القمح

  

                                         
 .242 .، صاٞتزء الثايننفس ا١تصدر،  - 1
 .243 .نفس ا١تصدر، ص - 2
 .243نفسو، ص  - 3
  .233نفسو، ص  - 4
 .249ص.  ،اٞتزء الثاينمارموؿ كارٓتاؿ، ا١تصدر السابق،  - 5

6
 - Alta Comisaria de Espana en Marruecos, Accion de Espana en Marruecos, la Obra Material, Tetuan, 

1948, p. 159.  
 .144، مرجع سابق، ص. ...إعداد الموارد الجبلية بمنطقة غمارة عبد السبلـ ا١تيموين، - 7

8
- Alta Comisaria de Espana en Marrurcos, op. cit., p. 159 
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 إنتاج القمح بغمارة

 
 Archivo Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , Caja 2 ,A/7–A/11 , Carpeta A/10الم در: 

 

(: يزرع ىذا المنتوج في األراضي الفقيرة كالرملية كالمرتفعة كإنتاجو يفوؽ إنتاج القمح، Cebadaزراعة الشعير) -
، كيطغى 1كقد أشار مولييراس إلى كجود حقوؿ الشعير في الجهة الشمالية لبني رزين التي يحدىا كادم اكرينكا

من حجم  44.402 %ىكتار كبنسبة تقدر ب ألف 11ساحة تصل إلى إنتاج الشعير على باقي أنواع الحبوب بم
المحاصيل المزركعة، كىذا راجع إلى طبيعة المنطقة الجبلية كالباردة. كمن أبرز القبائل الغمارية المنتجة للشعير 

بػ  قنطار كبني خالد 12507ىكتار/  1137بػ  قنطار كبني زجل 21216ىكتار/  1847.84بػ  نجد بني زيات
قنطار  30842ىكتار/  2018بػ  قنطار كمتيوة 6112ىكتار/  695بػ  قنطار كغزاكة 11540ىكتار/  1154

 الخريطة( )انظر 3قنطار 32340ىكتار/  2389بػ  العليا كاألخماس

  

                                         
   .241ص.  ،اٞتزء الثاين موليَتاس، مصدر سابق، أكجست - 1

2
 - Alta Comisaria de Espana en Marrurcos…, op. cit., p. 159.  

3
 - Alta Comisaria de Espana en Marrurcos…, op. cit., p. 159 
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 إنتاج الشعير بغمارة

 
 Archivo Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, Caja 2 ,A/7–A/11 , Carpeta A/10 المصدر:

 

القطاني البكرية: فقد كردت إشارة في إحدل نوازؿ العلمي حين قاؿ "سئل سيدم قاسم بن خجو عن مسألة  -
رجلين اشتركا في الحرث كتعاقدا على العمل عليهما كاألرض من عند أحدىما كالبذر بينهما إال أنهما اختلفا في 

كفي ىذا  .1كالصنفاف ىما الفوؿ كالجلباف"الجنس فبذر أحدىما صنفا كاآلخر صنفا كتساكيا في عدد الكيل، 
الصدد ذكر مولييراس أثناء كصفو لقبيلة بني كرير "أما المساحات الفارغة بعد اقتبلع الغابة كاألدغاؿ فهي تزرع 

. كمن أبرز القبائل الغمارية إنتاجا 2بالشعير كالفوؿ كالعدس، كتباع ىذه المحاصيل يـو الثبلثاء بسوؽ تاغيسة"
 بكرية نجد:للقطاني ال

بػ  قنطار، ثم قبيلة بني زيات 8168بػ  العليا كقبيلة األخماسقنطار  6971بػ  قبيلة متيوة (:Habasالفوؿ ) -
 .3قنطار 1848بػ  قنطار كقبيلة بني زجل 2835.20

                                         
 .42 .ا١تصدر السابق، ص العلمي، - 1
 233 .، صـ. س، اٞتزء الثاينموليَتاس،  - 2

3
 - Archivo Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10 
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قنطار  180بػ  قنطار، أما قبيلة متيوة 200بػ  قنطار كقبيلة غزاكة 200بػ  (: قبيلة بني زجلGuisantesالجلباف) -
 1قنطار. 0.24بػ  كبني زيات

بػ  قنطار؛ ثم قبيلة متيوة 352بػ  زجل كقبيلة بنيقنطار  647.50بػ  العليا األخماس(: قبيلة Lentejasالعدس) -
 .2قنطار 6.48بػ  زيات كقبيلة بنيقنطار  180

المساحات نبلحظ أف ىذه المنتوجات تختلف من حيث اإلنتاج من قبيلة ألخرل كذلك راجع إلى تفاكت 
 :3المزركعة للقطاني البكرية من قبيلة ألخرل، كىذا ما توضحو الخرائط التالية

 إنتاج الجلباف بغمارة

 
 

  

                                         
1

 - Archivo Donacion Carlos Pereda Roig, op. cit, Carpeta A/10  
2

 - Ibid., Carpeta A/10  
 (.Archivo Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10) :ىومصدر ىذه ا٠ترائط  - 3
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 إنتاج الفوؿ بغمارة

 
 

 إنتاج العدس بغمارة

 



264 
 

 :يما يلأما القطاني المازكزية فنذكر منها 

يئا في األراضي الرملية أك الباردة، كاألنواع (: ال يزرع إال في األرض البيضاء كال يعطى شGarbanzos) الحمص
المزركعة منو كاألسود الرقيق كاألحمر الرقيق، ثم الحمص الغليض، كرغم انتشار زراعتو فقل ما ينجو من "ضباب 
مام" الذم يقضي عليو نهائيا، كمن مزاياه أنو يعطي الخصوبة للمزركع الذم يأتي بعده، فهو مهم بالنسبة للدكرة 

بػ  كقبيلة متيوةقنطار  197.50بػ  الثنائية. كمن أبرز القبائل الغمارية إنتاجا للحمص نجد قبيلة بني زجل الزراعية
 .1قنطار 1104بػ  العليا األخماسبينما كصل اإلنتاج بقبيلة  قنطار، 0.16بػ  كبني زياتقنطار  11.60

باشر في األراضي السقوية المجاكرة لؤلكدية كىي من الزراعة المسقية المازكزية، كزراعتها ت (:Alubias) اللوبيا
الممتدة من كادم أكرينكا إلى كادم الك، كما تزرع في األراضي المنخفضة الرطبة، تتطلب سقيا منتظما كالنوع 

بو، كالسيما إذا توفر الغبار كالماء، كأغلبية المنتوج  سال بأالمزركع ىي اللوبيا الحمراء كالبيضاء كتعطي إنتاجا 
كقبيلة قنطار  240بػ  كمن أبرز القبائل الغمارية إنتاجا لهذا المنتوج نجد قبيلة بني زجل .2ى المدف القريبةيصدر إل

 . 3قنطار 2044بػ  العليا األخماسقنطار، ثم قبيلة  164.32بػ  زيات بني

المناخية كانت  اىتمت ساكنة المنطقة المدركسة بزراعة الذرة، إال أف الظركؼ (:Maiz)كالتركية ( Sorgo) الذرة
أحيانا تعرقل عملية الحرث، ذلك أف ىذا النوع من المزركعات يعتمد على السقي كاألجواء الصافية، كقد أشار 

، كمن أبرز القبائل الغمارية 4تجب زكاة العشر على الذرة المزركعة في الجبل على السواقي" الزياني إلى انو "...
كقبيلة قنطار  1351.24زيات  كقبيلة بنيقنطار  6950بػ  يلة بين زجلقب الذرة: نجد:إنتاجا لهذين المنتوجين 

كقبيلة قنطار  5203بػ  قبيلة بني زجل التركية: قنطار. 5630بػ  العليا األخماسقنطار، ثم قبيلة  687.50بػ  متيوة
 . 5قنطار 2732بػ  كقبيلة متيوةقنطار  2990.54بػ  زيات بني

يختلف من قبيلة ألخرل كذلك راجع الختبلؼ المساحات المزركعة )انظر  زيةك يتضح أف إنتاج القطاني الماز 
 الخرائط(:

 

 

 

                                         
1

 - A.D.C.P, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
  44ص.  السابق،العلمي، ا١تصدر  - 2

A.D.C.P, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/8. 
3

 - A.D.C.P, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
 .57الزياٌب، ا١تصدر السابق، ص.  - 4

5
 - A.D.C.P, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
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 إنتاج اللوبية بغمارة

 
 

 إنتاج الحمص بغمارة

 



266 
 

 إنتاج التركية بغمارة

 
 

 إنتاج الذرة بغمارة
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 امليتْدات الؾذضٓ٘ بكباٜل غناصٗ.–2

رت مصادر عديدة إلى ذلك، منها العرصات الواقعة أما الجنات كالبساتين فهي كثيرة كمتعددة، كقد أشا
داخل مدينة شفشاكف، كمنها الواقعة قرب األسوار ثم منها الواقعة بمختلف قبائل غمارة، التي يبلحظ أنها 
اتسمت بخاصية التقارب كالتعدد، حيث إنك داخل األسرة الواحدة، تكاد تجد لكل رب أسرة متفرعة من األسرة 

ىكتار  865.91، حيث كصلت المساحة العامة للغراصي الموجودة في قبائل غمارة حوالي األـ عرصة خاصة بو
 ىكتار في بني زيات 35.84ىكتار في قبيلة بني خالد ك 42خبلؿ فترة الحماية اإلسبانية، حيث كصلت 

 )انظر الخريطة(: 1ىكتار 5.61بػ  في قبيلة بني رزين كأقلها سجلت في بني سميح 36.76ك

 غمارةالعراصي ب

 

باإلضافة إلى تلك المنتوجات التي كانت تتوفر عليها المنطقة، ىناؾ منتوجات أخرل احتلت الصدارة 
ـ 17مقارنة مع األكلى، كىو الكرـك الذم يعود أصلو إلى ما قبل التواجد الفينيقي، كقد عرفت تراجعا في القرف 

، كيعزل ىذا 2نع للخمر بتازة كفاس كمكناسعند إحداث مصا 1920بسبب تحريم الخمر، كتوسعت زراعتو بعد 
االنتشار إلى نوعية تضاريس المنطقة بما فيها تربتها ككجود السواقي. فنسبة مردكد الكرـك أكثر ارتفاعا من نسبة 

                                         
1

 - A.D.C.P, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
2

 - Gharbaoui (A), La Terre et L’homme dans la Péninsule Tangitaine …, op. cit., p. 46.  



268 
 

الحبوب، خصوصا كأف تكاليف اإلنتاج قليلة، زيادة على أنها ال تحتاج إلى نفس الكمية من األمطار كتقنع بتربة 
في ىذا الجبل )غمارة( " :المنطقة فيقوؿىذا السياؽ يصف صاحب "االستبصار" تضاريس ىذه  رملية. كفي

... كىو اآلف كثير العمارة تشقو األنهار كالمياه السائحة، ففيو غياض كأكدية  بسائط كثيرة ال تحصى للحرث
ت جل المصادر التي أتت كقد أكد .1كمتنزىات ال توجد في غيره من األماكن كىو كثير األعناب كالفواكو ..."

على ذكر قبائل غمارة، أف ىذه األخيرة كإف افتقرت إلى المنتوجات األساسية كاألكلية، فقد بحثت باستمرار عن 
كسائل أخرل الستغبلؿ منجمها من الكرـك في األسواؽ المجاكرة، كتعكس البادية الغمارية صورة كاضحة النتشار 

:  منتوج الكرـك

 .2إف أىم موارد بني زيات تتمثل في أشرطة مملوءة بأشجار العنب كالتين"زيات: " قبيلة بني -

فالكرـك البرية تنمو بقوة فتثمر بإعطائها بذكر العنب اللذيذ، حيث يتميز عنبها بجودة  ...قبيلة بني رزين: " -
ليا فحسب، كلكن . فهذا المنتوج كانت لو أسواؽ كاسعة النطاؽ، ليس مح3عالية، شبيهة بكرـك القبايل الكبرل."

أسواقا خارجية، كيتضح ذلك من خبلؿ ىذه النازلة التي تشير إلى اتساع نطاؽ المبادالت التجارية بين ساكنة 
سئل أبو القاسم بن خجو أال يجوز ودم كالمسيحي، جاء فيها: "المنطقة كباقي التجار، كخصوصا العنصرين اليه

كغيرىما من الناس دأبو بيعو من اليهود حتى إنو يعطيهم كعاءه بيع العنب لمن يعصره خمرا كاليهودم كالنصراني 
الذم يعصره فيو أعني المردكد كيأتوف إليها كيغسلونها من أثره كحينئذ يعصركف فيها كيأخدكف بأيديهم في جمع 

 .4ما يحتاجوف إلى ذلك كيعصركنو كيحملونو لكي يصنعوا خمرا" ... العنب كرفعو

دالية، حيث  3055056حوالي الدالية( خبلؿ فترة الحماية اإلسبانية إلى لقد كصل عدد أشجار العنب )
حجم إنتاج ىذه المادة في منطقة الحماية  من %40كمن حجم المنتوجات الشجرية في ببلد غمارة  %19تمثل 

دالية  132065دالية كبني رزين  773487على القبائل الغمارية التالية: قبيلة بني خالد  حيث توزعت، 5اإلسبانية
)انظر الخريطة(. لقد حظي إنتاج الكرـك باىتماـ خاص  6دالية 156424دالية كبني سلماف  128916كبني زجل 

 التالي:من لدف سلطات الحماية اإلسبانية، كال أدؿ على ذلك التطور الذم شهده ىذا المنتوج كما يبينو المبياف 

                                         
ار النشر ، نشر كتعليق سعد زغلوؿ عبد اٟتميد، داالستبصار في عجائب األمصار، كصف مكة كالمدينة كمصر كببلد المغرب٣تهوؿ،  - 1

 .191–190، ص ص. 1985ا١تغربية، الدار البيضاء، 
 .214، ص. ـ. س، اٞتزء الثاينموليَتاس،  - 2
 .241، ص. ـ. س، اٞتزء الثاينموليَتاس،  - 3
 .81، ص. اٞتزء الثاينالعلمي، ا١تصدر السابق،  - 4

5
 - Alta Comisaria de Espana en Marrurcos…, op. cit., p. 161.  

6
 - A.D.C.P, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
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1في قبيلة بني رزين الغمارية الكرـك عدد أشجارتطور 
 

 

 نتاج الدالية بغمارةإ

 

                                         
 على:اعتمدنا ُب رسم ىذا ا١تبياف  - 1

 Intervencion Territorial de Gomara, Comarcal de Puerto Capaz, Sintesis, de Los Datos mas Interesantes de 

Las Cabilas de Metiua, Beni Erzin, Beni Smih Y Beni Guerir, Puerto Capaz, 1955, p. 7. 
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من األمور التي أثارت انتباىنا أنو طرحت العديد من التساؤالت كاالستفسارات حوؿ الضريبة التي فرضت 
على أصحاب ىذا المنتوج، نذكر من بينها ىذه النازلة " سئل عن ىذه المسألة الشيخ الفقيو ابن عبد الكريم 

كنص السؤاؿ الموجو إليو: أىل بلد لهم عنب ال يتزبب  :واب، قيلاألغصاكم رحمو اهلل، كما أشار إليو في الج
فطلبوا الزكاة على الوجو الشرعي، غير أف اإلماـ أيده اهلل حملهم في صفة خرص  (كإنما يعصركنو كيصيركنو )ربا

على قوؿ ابن عبد الحكم كىو أف يعتبر فيو النصاب عنبا على حالو، كما في علمكم حفظكم اهلل فإذا صح 
خرص فيو على ىذا القوؿ فما الواجب المخرج منو؟ ىل العشر من عينو عنبا أك قسمة العشر على ما يسول ال

فيو قيمة العشر فإف قيمة العنب ال تعرؼ بهذا البلد  إف الواجبفي كل موضع من البلد المذكور، فإف قلت 
ا إذ العصير كالرب ىو الذم يباع لكونو ال يباع فيو، كإنما تصرؼ قيمة ما يخرج منو عصيرا أك بعد طبخو رب

عندىم. فهل يجوز إخراج قيمة العصير الخارج من العشر أك قيمة العشر عنبا على سوم في أقرب المواضع إلى 
إف كاف األمر كما كصفتم أف تخرج زكاة العنب ربا إذ ىو أحظى  فأجاب:البلد المذكور؟ بين لنا بيانا تاما. 

 .1الشيخ أبو الوليد ابن رشد رحمو اهلل"للمساكين. كىذا مقتضى ما قالو 

لكوف ىذا المنتوج ىو المصدر األساسي الذم كانت  2كنتيجة لذلك، كقع الخبلؼ بين الزكاة كالخرص
تتوخى منو ساكنة المنطقة تحقيق أرباح تعوضها ما تفتقر إليو أسواقها، كخصوصا الحبوب نظرا لتنوع تضاريس 

كمراعاة للظركؼ التاريخية كاالقتصادية فقد ارتأل نظر الفقهاء إخراج الزكاة المنطقة كقساكة الظركؼ الطبيعية. 
بدال من الخرص لسد حاجات الفئات المحركمة كالمعوزة. كقد اىتم الفبلح الغمارم بغراسة األشجار المثمرة 

 .3عنبخاصة بالمناطق التي تعرؼ كجود الماء، حيث تنمو الكرـك البرية بشكل كفير منتجة أنواعا من ال

، 4كما كانت تنتشر بهذه األراضي المسقية أيضا أشجار التين، كأشجار الزيتوف كالتوت كاللوز كالجوز  
باإلضافة إلى ذلك كانت تغرس األراضي القاحلة بالتين البرم أك الصبار، الذم كاف يطلق عليو ساكنة المنطقة 

. كمن أبرز المنتوجات الشجرية في ببلد 5كنة"كرموص النصارل"، كنظرا لكثرتو كاف يغطي مساحات بكتلتو الدا 
 التالي:غمارة خبلؿ الفترة المدركسة نستعرضها في الجدكؿ 

                                         
 .260 .صـ. س، ، ...شفشاكف كباديتهارجاء اٟتبوسي،  - 1
ما اصطبلحا فهو حزر ما على النخل من الرطب ٘ترا، فيقدر ما العرب البن منظور مادة: خرص(. أ لساف)كىو تقدير بظن ا٠ترص لغة، اٟتزر  - 2

(. كاٟتكمة من 7/105حكاـ القراف للقرطيب اٞتامع أل)قص ككذلك ُب العنب د النعليو رطبا كيقدر ما ينقص لو صار ٘ترا، ٍب يعتد ٔتا بقي بع
 خرص الثمار:

 من ا٠تيانة من رب ا١تاؿ.للفقراء بضبط حقهم على ا١تالك كأ احتياطا -
 كلها كالتصرؼ فيها رطبة.اجة إىل أرباب الثمار بتعجيل االنتفاع بثمرهتما قبل اٞتفاؼ لليرفقا بأ -
 (.174/2كشرح ٥تتصر خليل للخرشي  38/6شرح السنة للبغوم )ظهورىا لتيسر حزرىا لشدة  -
 .241 .، صـ. س، اٞتزء الثاينموليَتاس،  - 3

4
 -  Rodriguez Gomez, Maria Dolores, La Influencia de Leon el Africano…, op. cit., p. 361–362. 

 . 72 صـ. س،  اٞتزء األكؿ،، ...المغرب المجهوؿ أكجست موليَتاس، - 5
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1أىم المنتوجات الشجرية في ببلد غمارة خبلؿ فترة الحماية
 

المنتوجات 
 الشجرية

عدد 
 األشجار

 توزيعها الجغرافي

 171883 الزيتوف
( 740( متيوة )1319( بٍت زجل )1471) ( بٍت سلماف1480( بٍت رزين )13380بٍت خالد )

 (59491( بٍت اٛتد )589بٍت منصور )

 409153 التُت
( بٍت 29117( بٍت بوزرة )31253( بٍت سلماف )45233( بٍت زيات )50941بٍت خالد )

 (10387( بٍت جرير )18171( بٍت منصور )18221زجل)

( بٍت 126( بٍت بوزرة )723( بٍت خالد )4613( بٍت ٝتي  )14784( متيوة )8507بٍت رزين ) 29114 اللوز
 (161سلماف )

اللتشُت 
 كا١تنضلُت

( متيوة 149( بٍت زجل )254( بٍت سلماف )956( بٍت بوزرة )314( بٍت زيات )782بٍت خالد ) 5657
 (1208( األٜتاس العليا )72( بٍت رزين )89)

( بٍت 88( بٍت جرير )125( بٍت منصور )143( بٍت رزين )444( بٍت سلماف )358بٍت خالد ) 5381 الربقوؽ
 (3471( األٜتاس العليا )43( بٍت زجل )49ٝتي  )

 (149( بٍت زجل )109( بٍت رزين )268( بٍت سلماف )468بٍت خالد ) 3526 حب ا١تلوؾ

( بٍت منصور 20( بٍت جرير )79( بٍت زجل )87( بٍت بوزرة )315( بٍت سلماف)409بٍت خالد ) 3049 الرماف
 (1356( األٜتاس العليا )22)

( بٍت ٝتي  79( بٍت منصور )109( متيوة )157( بٍت سلماف )536( بٍت زجل )379بٍت خالد ) 2119 الكرز
 (24( بٍت بوزرة )41)

( متيوة 63( بٍت رزين )69( بٍت منصور )117( بٍت زجل )412( بٍت سلماف )329بٍت خالد ) 1801 ا١تشماش
 (133( بٍت ٝتي  )84)

 (1024( األٜتاس العليا )84( بٍت خالد )49( بٍت زجل )72( بٍت زيات )163بٍت سلماف ) 1694 اصاإلج

 (562( األٜتاس العليا )31( بٍت زيات )37( بٍت زجل )68( بٍت سلماف )132بٍت خالد ) 1204 اسفرجاؿ
 (27ٍت بوزرة )( ب28( بٍت زجل )351( األٜتاس العليا )105( بٍت خالد )99بٍت سلماف ) 761 التفاح
 (221( األٜتاس العليا )71( بٍت اٛتد )4( بٍت جرير )19( بٍت بوزرة )61بٍت خالد ) 573 ليموف
 (100( األٜتاس العليا )10( بٍت زيات )103( بٍت ٝتي  )119بٍت زجل ) 478 ا٠تركب

األٜتاس العليا ( 22( بٍت سلماف )28( بٍت زجل )39( متيوة )74( بٍت ٝتي  )97بٍت خالد ) 477 ا٠توخ
(125) 

 (4( األٜتاس السفلى )25( شفشاكف )6بٍت زجل ) 35 ا١تزاح

                                         
1

 - ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11 Carpeta A/10-Alta Comisaria de Espana en Marrurcos…op.cit, p.158-

Intervencion Territorial de Gomara…op.cit., pp. 8/19 /20/30. 
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 %55 شجرة، حيث تمثل 409153بػ  نستنتج أف أىم المنتوجات الشجرية انتشارا في ببلد غمارة التين
نية، من حجم إنتاج ىذه المادة في منطقة الحماية اإلسبا 20%ك من حجم المنتوجات الشجرية في ببلد غمارة

في منطقة  37%ك من حجم المنتوجات الشجرية في ببلد غمارة 22%شجرة، حيث تمثل  171883بػ  ثم الزيتوف
في منطقة  15  %في منطقة غمارة ك 2  %شجرة، الذم كاف يمثل 29114بػ  الحماية اإلسبانية، كأخيرا  اللوز

لغمارية استأثرت بالحصة الكبرل لهذه المنتوجات ، كما أثار انتباىنا إلى أف قبيلة بني خالد ا1الحماية اإلسبانية
بعدىا عن البحر كطبيعة تضاريسها كمناخها ك  الشجرية، كذلك راجع إلى المساحة الكبيرة لهذه القبيلة من جهة

 من جهة ثانية.

كعموما، إذا كانت الزراعات الشجرية من خصوصيات الفبلحة المتوسطية كالريفية )جباؿ الريف( بحكم 
ت منذ القدـ عامبل لضماف توازف الموارد الفبلحية، فإف ما يميز المنطقة ىو الضعف كالتراجع في أنها شكل

المغركسات. كما توفرت المنطقة على ثركة غابوية ىامة، شكلت غطاء غابويا متنوعا ساىم في الحفاظ على 
شجار الفلين التي توفر كميات  التوازف البيئي، كتلبية حاجات ساكنة المنطقة، فقريبا من مدينة شفشاكف توجد أ

. كيجب 2كبيرة من الخشب الجيد الذم يصدر منو أحيانا القشرة الداخلية التي تشكل مادة دابغة أساسية للغزؿ
التمييز بين القبائل القريبة من السواحل كالبعيدة عنها، حيث إف األكلى كانت تبحث عن أسواؽ خارجية بهذه 

الفترة، فمثبل ببني رزين ذكر مولييراس أنو كاف في خليج )ميناء( الجبهة الموارد الهامة خصوصا خبلؿ ىذه 
الصغير، تشحن القطع الخشبية الكبيرة كالصغيرة الحجم من أشجار األرز كالصنوبر كالصفصاؼ، في اتجاه 

يقة تطواف، مضيفا أنو في الجباؿ الجنوبية لقبيلة بني جرير المغطاة بأشجار ضخمة تقطع كتستغل عشوائيا بطر 
، حيث تبعث إلى ميناء تاغيسة كتحمل الركافد 3سيئة، فقط إلشباع الرغبة الوحيدة كىي الحصوؿ على الربح

إف الغابات " الصدد:الضخمة  بعد ذلك على متن قوارب شراعية في اتجاه تطواف. كيقوؿ مولييراس في ىذا 
م. كيمكن لكل كاحد أف يقطع أك ال ألم تدبير إدار عمومي كال تخضع ألم تشريع خاص ك  المغربية ىي ملك

يحرؽ أك يقتلع األشجار دكف أف يتابع من أم جهة، فما نسميو عندنا بالجرائم الغابوية ال كجود لها ىناؾ، ألف 
 .4الجميع يتمتع بحرية مطلقة بهذا الخصوص"

كالذم ىذه الصورة توضح بجبلء النهب الذم تعرض لو المجاؿ الغابوم الغمارم خبلؿ الفترة المدركسة 
سيزداد مع فترة الحماية اإلسبانية. أما بالنسبة للثانية، فإنها اكتفت باعتبار الغطاء الغابوم كمصدر من مصادر 
العيش، كما ىو الشأف مثبل في بني زجل، حيث شكلت أشجار البلوط كاألرز كالجوز تغذية ىامة للسكاف، إذ 

                                         
1

 - Alta Comisaria de Espana en Marrurcos…, op. cit., p. 161.  
2

 - XAUEN, Hispano Africano, Num 2022, ANO 5, Augosto, Octubre 1926, p. 38.  
 .233.، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  موليَتاس، - 3
 .222 .ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  موليَتاس، - 4
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ت مركزا ثقافيا مهما، فهي قرية منعزلة كسط لكن ازفوف بني سلماف ليس: "يقوؿ صاحب المغرب المجهوؿ
الجباؿ، يتسم أىاليها بالفظاظة كالقسوة كيقتاتوف مما يجدكنو بالغابات المجاكرة. كعندما حل الجواؿ بالمسجد، 
قدـ لو البلوط كالتوت الوحشي كالجوز كاللوز. كفي الغد كاف حظو من نفس األطعمة، فقرر مغادرة القرية إلى 

 .1..." مكاف آخر

 امليتْدات املدزصٗ بكباٜل غناصٗ.–3

"كفضبل  قاؿ:كمن المنتوجات التي كانت المنطقة تختص بها ما ذكره صاحب "المغرب المجهوؿ" حين 
، فإف أىالي بني زجل يدخنوف الكيف ك"طابة" بكثرة، كىم يخصصوف لهاتين العشبتين 2عن تسممهم بالببليدكر

كالفلفل كالحمص، كيعتنوف بها بشكل كبير كيبذلوف كل جهدىم  بقعا شاسعة في حقولهم، إلى جانب البصل
"كتختفي القرل داخل الخضرة كتحت ظبلؿ  خالد:. كيضيف مولييراس عن قبيلة بني 3لحمايتها من الخنازير"

 .4الضخمة، كعلى جنباتها تمتد حقوؿ الكيف ك"طابة" األشجار

خدير، ثم انتقل إلى الهند فسوريا كالعراؽ كمصر ؽ.ـ، إذ استعملو الصينيوف في الت 2000يعود الكيف إلى 
ـ كافق السلطاف الحسن األكؿ على 1890ـ( كفي  7القرف )كشماؿ إفريقيا، كدخل المغرب في عهد المرينيين 

ـ تم منع زراعتو بجنوب الريف بمقتضى ظهير سلطاني، ليبقى 1932، كفي 5السماح بزراعتو بكتامة كبني خالد
، حيث كجد في منطقتنا البيئة 6ب بما فيو منطقتنا المدركسة إلى ما بعد االستقبلؿمنتشرا في شماؿ المغر 

المبلئمة، ألنو ال يتطلب مياىا كفيرة، كتربة خصبة، إذ يتبلءـ مع المناخ الجبلي من حيث التساقطات كالجفاؼ، 
رع تتأخر في المناطق العالية كيزرع في فبراير أك مارس، كيتم الحصاد في يوليوز أك غشت، إال أف عملية البذر كالز 

 بفعل البركدة.

لجأت الساكنة الغمارية إلى التعاطي لزراعة الكيف كتهريبو نحو المنطقة الفرنسية لتغطية العجز كالخصاص 
المستمر الذم ميز نمط عيشهم، كمواجهة الظركؼ الصعبة، كىو نشاط تم أحيانا بتشجيع من السلطات 

ىا عن مواجهة تفاقم أكضاع األزمة كالجفاؼ داخل القبائل الغمارية، ذلك أف تلك االستعمارية اإلسبانية بعد عجز 
من المساحة المزركعة، على  1%في حدكد  ،الزراعة كاف مرخصا لممارستها في بعض قبائل غمارة كالريف فقط

                                         
 .219 .، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  موليَتاس، - 1
لتقوية الذاكرة كالعقل من خبلؿ  رل من مناطق ا١تغرب، كانت تستعملخ( نبتة سامة ال تنبت ُب أم منطقة أAtrope Belladone)الببليدكر:  - 2

ربع حبات من نبتة الببليدكر مع الشام الساخن، كقد كانت ىذه النبتة طلبة إىل التهاـ ثبلث أك أمر ببعض الإطعامها للدجاج أك قد يصل األ
 .246. ص ين،اٞتزء الثا، ...المغرب المجهوؿ  كىراف اٞتزائرية حسب موليَتاس،ىلإتصل 

 .246 .ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  موليَتاس، - 3
 .250 .ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  موليَتاس، - 4

5
 - EL Dahan (M), Chaouen et sa Région…,op. cit., p. 258.  

6
 - EL Dahan (M), Chaouen et sa Région…,op. cit., p. 259.  
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التي كانت  Monopolio de Tabacos de Marruecosأساس تسليم منتوجهم من الكيف كالطابة لشركة 
 حتكر كحدىا ذلك اإلنتاج كتحدد ثمنو ككمياتو. ت

، فيقـو السكاف بتهريب الفائض نحو المنطقة 1إال أف اإلنتاج الحقيقي كاف يتجاكز ما كاف مسموحا بو
فرنك، كىو ثمن اعلى بكثير  250ك 200الفرنسية الف ثمن الكيلو الواحد من الكيف كاف يساكم ىناؾ ما بين 

بسيطات في أحسن  3لهم شركة التبغ بالمنطقة كالذم كاف ال يتجاكز  من الثمن الذم كانت تدفعو
.كحسب التقارير اإلسبانية فإف ذلك النشاط سمح بسد الحاجيات من المواد الغذائية األساسية، ليس 2األحواؿ

ألخرل التي فقط للقبائل الغمارية التي كانت تتعاطى لتلك الزراعة، بل كحتى بالنسبة للعديد من القبائل الغمارية ا
استفادت مما كانت توفره عمليات تهريب الكيف من ركاج، ألف كمية ألف كلغ من الكيف المهربة نحو المنطقة 

فرنك من السلع التي كانت تلك القبائل في حاجة ماسة إليها،   20.000الفرنسية كانت تضمن استيراد ما يقابل 
 .3كالحبوب كالسكر كالشمع

ير كذلك، أف ذلك النشاط كاف يزيد اتساعا خبلؿ فترات األزمات التي عرفتها كيتبين من خبلؿ تلك التقار 
المنطقة المدركسة، مما شجع على انتشار تلك الزراعة كتعاطي تهريب منتجاتها، كما أف السلطات كانت تتعامل 

، كالتي تحوؿ دكف بحذر كبير مع ىذه الظاىرة، ككانت تعتبر أف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية للقبائل الغمارية
تمكنهم من ضماف قوتهم اليومي، كانعداـ اإلمكانات كالموارد، كفقر المنطقة، كل ذلك يحتم عليها غض الطرؼ 
عن تلك الزراعة كعن التهريب المرتبط بها ضمانا لبلستقرار كالهدكء في منطقة جد صعبة. كتعتبر قبيلة بني خالد 

ة في المنطقة المدركسة، حيث كصلت المساحة المزركعة للكيف حوالي الغمارية من أبرز المنتجين للكيف كالطاب
 ىكتارا )انظر الخريطتين(: 22ىكتارا كالطابة  31

  

                                         
لقبائل للشركة مل يكن لف كلغ من التبغ. كما كانت تدفع تلك اأ 35ألف كلغ ك 100لقبائل إىل كصل إنتاج تلك ا 1935خبلؿ سنة  - 1

 أنظر: لف كلغ من كل صنف، حيث يتم هتريب كل ذلك الفائض ٨تو ا١تنطقة الفرنسية.أ 20يتجاكز 
Archivo General del Protectorado de España en Marruecos Biblioteca General de Tetuan, Memoria Sobre el 

kif y Tabaco en Hoja, Delegación de Asuntos Indígenas Tetuan, Noviembre 1941, exp, n 14, Carpeta 1803. 
2

 - Ibid. 
3

 - Ibid.  
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 إنتاج الكيف بغمارة

 
ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10 

 إنتاج التبغ بغمارة

 
ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10 
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ىذه الزراعة كالمتاجرة فيها العديد من التساؤالت كاالستفسارات، كىكذا نجد السلطاف لقد طرحت 
محـر  23المولى الحسن األكؿ يستصدر فتول من الفقهاء بتحريم األعشاب المخدرة كالمتاجرة فيها بتاريخ 

، 3مد الصقلي، كعبد الهادم بن أح2. فقد أكد مجموعة من العلماء)جعفر ابن إدريس الكتاني1ـ1884ق/1304
( في رسائل أجوبتهم على حرمة كل ىذه األعشاب بمختلف 4كأبي العباس أحمد بن محمد الخياط الزكارم

"لبن الخشخاش"، ك"الحشيشة" كالتي يسمونها كذلك ب"القنب بػ  كالتي يسمونها أنواعها كىي "األفيوف"
، ككذلك عشبة 5ك"اسكركا" "التبغ"بػ  سمىك"القلندية"، إضافة إلى عشبة الدخاف كالتي ت الهندم" ك"الحيدرية"

"طابة" كالتي كردت بأسماء كبكتابات مختلفة، كقد استدلوا على تحريمها بالعديد من اآليات القرآنية كاألحاديث 
النبوية الشريفة، كبمجموعة من األبيات الشعرية كأقواؿ كثير من علماء المشرؽ )علي األجهورم، سالم 

اني( إضافة إلى عدد ال يحصى من علماء المغرب كفاس على الخصوص )ابن النعيم الشنهورم، إبراىيم اللق
، ككل ىذه االستشهادات لكي 6الغساني، أبي عبد اهلل محمد بن سودة، أبي عبد اهلل الشريف البوعناني( 

تنسي عند يوضحوا أضرار ىذه األعشاب دينيا كدنيويا أم بدنيا، أما األكلى فبإبطالها للصبلة كالصياـ كأنها 
...، أما الثانية كىي التي ال تعد كال تحصى من قبيل التفتير كالتخدير للجسم كالعقل،  الموت النطق بالشهادتين

كتفتيت األسناف كتسويدىا، كتضييق النفس، كتنتين رائحة الفم..، كأنها تجعل الذكي أبلو كاألسد حمبل، ككل ىذا 
. إذ يقوؿ جعفر بن 7لماء التجارة بها ألف فيها إعانة على اإلثم كالعدكاففيما يتعلق باستعمالها، كما حـر ىؤالء الع

ىذا جواب العلماء للسلطاف موالنا  ... بسم اهلل الرحماف الرحيم: "إدريس الكتاني في مقدمة رده على السلطاف
                                         

ركاتو كبعد، تعاىل كب جلة ا١ترضيُت، كعلماءىا ا١ترشدين، سبلـ عليكم كرٛتة اهللفقهاء فاس األحباءنا رسالة السلطانية بعد االفتتاح " أنص ال - 1
كآكد من  مور لدينا١تفسدة ك٨توىا، ككاف تسر٭تها من أىم األعشاب ا١ترقدة كافطا١تا قدمنا رجبل كأخرنا أخرل ُب تسري  الصاكة اليت ىي األ

، ـ. س، 9االستقصا، ج غدك كالركاح ..." )أنظر الناصرم،مرىا ُب المن االستقباح كنستقذره من أبواب، ١تا ٧تده ُب نفسنا تسري  غَتىا كاأل
 .(193 .ص

ة ـ كىو العبلمة القدك 1834ىجرية/ 1250دريسي الكتاين الفاسي الكتاين ا١تالكي كلد سنة ىو أبو الفضل جعفر بن إدريس اٟتسٍت اإل - 2
دالة كالسؤدد، توُب جعفر كالعالفهامة، العمدة احملدث النظار الذم ال ٬تارم بعلمو كفهمو ُب كل مضمار، بيتو بفاس معركؼ بالصبلح كالعلم 

ٝتاعيل، ـ كدفن من الغد داخل قبة الشيخ أيب ميمونة دارس بن إ1905/ىجرية 1323دريس الكتاين، عشية يـو اٞتمعة شعباف من بن إ
ية ا١تطبعة السلف اٞتزء األكؿ،، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية٤تمد بن ٤تمد بن ٥تلوؼ، خارج باب الفتوح من مدينة فاس )

 (.433 .ص ىجرية، 1349 كمكتبتها، القاىرة،
ٛتد الصقلي اٟتسٍت، قاضي اٞتماعة بفاس، كاف فقيها عبلمة ٤تدثا مطلعا عارفا باٟتديث كالسَتة، ككانت لو كجاىة عظيمة عبد ا٢تادم بن أ - 3

عند توليتو عند السلطاف اٟتسن حصلت لو حظوة تامة سبلفو ٬تمع عليو الفقراء ك كبعدىا، ككاف ىو القائم بزاكية أ عند الناس قبل كاليتو القضاء
 (.2795 .، ص1996سبلمي، ، دار الغرب اإل8عبلـ المغرب، ج موسوعة أيث ٬تاب لكل ما طلب )٤تمد حجي، كؿ، ْتاأل

 كىو منـ 1836/يةىجر  1252شعباف  12ٛتد بن عمر بن عبد ا٢تادم العريب بن ٤تمد ا١تعركؼ بابن ا٠تياط الفاسي، كلد ُب أبو العباس أ - 4
ء ا١تفسرين كاحملققُت ستاذ الفقهاء كاحملدثُت كحامل لواالشرفاء الذين تواتر شرفهم عند أىل فاس، ينظركف إليو نظرة التعظيم كاإلجبلؿ، أ

اف عبد اٟتفيظ حُت ياـ السلطقد قاؿ ُب كصفو بعض علماء شنقيط أمتبيرا ُب النوازؿ الفقهية، ك  ،صلُت كالفقو كالفرائضكالصوفية، إماـ ُب األ
 (.2941. صـ. س، ، 8جعبلـ المغرب، موسوعة أخدـ القواعد فأتقنها" )٤تمد حجي، سئل عن صاحب الًتٚتة: " رجل 

 .61، ـ. س، ص. ...عشاب المفسدة، مجموع صاكة األعبد الرحيم الدشَتم - 5
 .68...، ـ. س، ص. عشاب المفسدة، مجموع صاكة األعبد الرحيم الدشَتم - 6
 .61 ص.ـ. س، ...، عشاب المفسدةمجموع صاكة األأنظر جواب جعفر بن إدريس الكتاين ُب الدشَتم،  - 7
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الملخص ك  ... الحسن األكؿ أيده اهلل مما استشارىم من تسريح صاكة األعشاب المرقدات المفسدات كغيره
ىذا كلو، كىو تسريح صاكة ىذه األعشاب، مع حرقها حيث كانت كعثر عليها من غير ارتياب، كذلك في جميع 

كأف من اطلع عليو  ... الرحاب كاألمصار كسائر البلداف كاألقطار، حتى ال يتوصل أحد من ىؤالء الفسقة إليها
تحل بو العقوبة الشديدة كالنكاؿ، ثم من عثر عليو بعد منهم كىو يستعملها أك يزرعها أك يبيع فيها أك يشترم فإنو 

ذلك كىي في يده، عزر بحسب االجتهاد كبما يليق من حاؿ أمثالو من أىل محلتو كبلده، كبهذا تنفك مواد 
 .1الفساد، كيعود صبلح الدين كالعباد"

هار، كفي الزراعة كعموما ارتبطت كمية اإلنتاج الزراعي بطبيعة التساقطات التي تتحكم في صبيب األن
البورية. "فإذا جادت السماء تمكن الناس من زراعة األرض في اطمئناف كجاءت الصابة طيبة في مقدارىا 

. كظاىرة 2كأثمانها، أما إذا حدث الجفاؼ فمعنى ىذا ضعف المحصوؿ أك بطبلنو، كارتفاع أسعار الغبلؿ"
التي يتناكلها البحث، كبل يتوالى الجفاؼ كالجراد الجفاؼ شهدتها منطقة غمارة أكثر من سبع مرات في الفترة 

، كلذلك فإف كمية اإلنتاج في المنطقة لم تكن 3كبلغ الجوع بالناس مبلغو 1898–1897–1896في سنوات 
تحقق الفائض الممكن تصديره، بل من الصعب أف تضمن األمن الغذائي لساكنتها، فكانت غمارة بالخصوص إلى 

، الشيء الذم يتنافى مع معطيات 4رب الشرقي من أشد بؤر الجوع في المغربجانب جبالة كالريف كالمغ
يتبين أف اإلنتاج الزراعي في  .مولييراس كبعض األرشيفات اإلسبانية التي تتجلى المبالغة فيها ألىداؼ استعمارية

الحالة المعيشية ببلد غمارة يتميز بعدة خصائص تشكل مؤشرا للداللة على مدل تخلف البنيات الفبلحية كتدىور 
للسكاف، مع تدني اإلنتاج كالمردكدية كسيادة األنماط التقليدية في االستغبلؿ، كما أف الزراعة تندرج في حلقة 
مفرغة يصعب الخركج منها، ذلك أف رفع اإلنتاج يتطلب تطوير األساليب كالتقنيات التي رغم دخولها في عهد 

 ة في اإلنتاج الزراعي مقارنة مع لكوس أك الكرت )انظر الخريطة(:االحتبلؿ اإلسباني، بقيت ببلد غمارة متأخر 

 

 

 

 

 

                                         
 .68- 61...، ـ. س، عشاب المفسدةمجموع صاكة األالدشَتم،  - 1
 .340.مرجع سابق، ص ٤تمد األمُت البزاز، - 2
 .342البزاز، مرجع سابق، ص.  - 3
 .343البزاز، مرجع سابق، ص.  - 4
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 المساحة المزركعة بمناطق الشماؿ

 
Alta Comisaria de Espana en Marrurcos… , op. cit , p.165. 

 اإلىتاز احلْٔاىٕ بكباٜل غناصٗ:–4

اعتمد عليو الفبلح الغمارم خبلؿ  أما بالنسبة للثركة الحيوانية فقد شكلت إلى جانب الزراعة أىم مورد
النصف الثاني من القرف التاسع عشر كالنصف األكؿ من القرف العشرين، كال أظن أف أحدا يشك في قيمتهما 
المادية كالمعنوية بالنسبة للفبلح الغمارم باعتبارىما عاملين متكاملين، فقد كاف اإلنساف الغمارم لكي يضمن 

يجمع بين الزراعة كتربية الماشية، باإلضافة إلى تربية الدكاجن كالدجاج كغيرىا،  أف قوتو كقوت عيالو، ال بد عليو
لذلك فتربية الماشية ارتبطت باإلنساف الغمارم منذ القديم، كال يزاؿ، كىذا يعود باألساس إلى طبيعة المنطقة، 

ألعشاب بالمنطقة، إذ أحصت حيث اعتنى الفبلح الغمارم بتربية الماشية مستفيدا من المجاؿ الغابوم ككفرة ا
،حيث لم يتطلب منو األمر القياـ 1عشبة 400بعثة علمية إسبانية في منطقة غمارة كضواحي تطواف حوالي 

بالترحاؿ بحثا عن الكؤل لماشيتو، حيث كانت قبائل غمارة تتوفر على أراضي "المشاع" المخصصة للرعي، 
لمجاؿ الجغرافي لببلد غمارة، فبشهادة السكاف كالدراسات كعموما كاف الغطاء النباتي يغطي نسبة مهمة من ا

. 2من األراضي حتى حدكد منتصف القرف العشرين  %50المتخصصة كانت الغابة في غمارة تغطي أكثر من 

                                         
 .1928بتاريخ  16العدد  مجلة االتحاد، نقبل عن 13مرجع سابق، ص  ا١تريٍت العياشي، - 1
 .2906 .ليف كالًتٚتة كالنشر، سبل، ص، إنتاج اٞتمعية ا١تغربية للتأ9، ج معلمة المغرب، "جبالة جغرافيابوشىت الفبلح، " - 2
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يطغى الماعز على الثركة الحيوانية، إذ كاف يربى على نطاؽ كاسع، مما يجعلو قادرا على ضماف مداخيل ىامة 
صادم صلب، حيث كاف يشكل خزينة للفبلح لمواجهة األزمات كالكوارث، إال أف النوع كتشكيل نشاط اقت

من  %70الموجود بالمنطقة ينتمي إلى الفصيلة ذات الجسم النحيل كالوزف الخفيف. كتشكل الماعز حوالي 
عز في من مجموع الما %22.6بػ  رأس كىو ما يجعلو يساىم 214754بػ  بعدد يقدر بالمنطقة مجموع الماشية

. كما يمكن استنتاجو ىو العبلقة بين االرتفاع كحجم الماعز؛ إذ كلما ارتفعنا، ازداد 1منطقة الحماية اإلسبانية
حجم الماعز نظرا لتوفر الكؤل الطبيعي )الغابة( كالتكيف مع المناطق الجبلية، كما تعددت أشكاؿ الملكية كطرؽ 

  ن الماعز، إال أف النسب تتفاكت من قبيلة ألخرل.م 2%70يهم  الخصوصي:الملك على شكل االستثمار، 

كيترتب عن انعداـ أشكاؿ أخرل للملك سيادة الشركة كطريقة لبلستثمار، كنميز بين نوعين: الشركة 
 الماعز. من %3 : تهمكالشركة بالنصف .%26كيمكن أف تصل إلى  %7 تهم فقط بالرأسماؿ:

د أساسية للعمل في الحقوؿ كحمل األثقاؿ، حيث كصل كمن األنواع األخرل للماشية: البغاؿ التي تع
رأس سنة  2856رأس، غير أف ىذا الرقم سينخفض إلى  4071ـ 1940عددىا في المنطقة المدركسة سنة 

، كيعزل ىذا 3رأس 701رأس إلى  1134ـ،  كنفس االنخفاض سنسجلو عند الخيوؿ الذم انتقل من 1955
من   %18.4كتشكل البغاؿ الغمارية حوالي  ـ،1945–1939ية الثانية التراجع أساسا إلى فترة الحرب العالم

 %7.9، أما الحمير فكانت تشكل حوالي 4%4حجم البغاؿ في منطقة الحماية اإلسبانية، بينما الخيوؿ ال تتجاكز
رأس  4620ـ إلى 1940رأس  3669من مجموع الحمير في منطقة الحماية اإلسبانية، حيث تطور عددىا من  

؛ ثم نجد األبقار التي تختلف كظائفها كحيوانات للجر كالبعض اآلخر كمصدر للحليب ككسيلة 5ـ 1955سنة 
لبلدخار، إال أنها تعاني من قلة المراعي كتقطع التضاريس، حيث كانت األبقار تشكل خبلؿ الفترة المدركسة 

، بينما كانت 6راس 62404ى من مجموع األبقار في منطقة الحماية اإلسبانية، بعدد يصل إل  %20.5حوالي 
األغناـ قليلة بالمنطقة حسب "مولييراس"، كال نجد أثرا للخراؼ، لكن ىناؾ بالمقابل أعداد كبيرة من الماعز 

، إذ  8. كانت كل أسرة تخصص فردا منها للقياـ برعيها، كغالبا ما كانت النساء تشارؾ في ىذه المهمة7كالعجوؿ"
في البرارم حيث األعشاب الطويلة، كفي المناطق المشجرة كالباردة من القبيلة   كاف يتم تسمين األبقار كالجدياف
                                         

1
 - Alta Comisaria de Espana en Marrurcos …, op. cit., p. 169. 

 كسعيد، اكلواف، امنصورف. : كسبلؼ، ترنس، امغوص، تازاشفوية ُب القرل الغمارية التاليةمن خبلؿ الركاية ال البيث ا١تيداين - 2
3

 - Alta Comisaria de Espana en Marrurcos …, op. cit., p. 160. 

ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10.  
4

 -  Alta Comisaria de Espana en Marrurcos …, op. cit, pp.160-159. 
5

 - Alta Comisaria de Espana en Marrurcos …, op. cit., p. 160. 

ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10.  
6

 - ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
 . 241ص.، اٞتزء الثاينمصدر سابق،  اكجست موليَتاس، - 7
 .241 .، صنفسو١تصدر ا - 8
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كانت تنتج ىذه األبقار جرات من الحليب، كتعمل ربات البيوت على استخدامها إلنتاج اللبن ككميات كبيرة من 
حها لتوفير اللحم. أما . ككاف الفبلح الغمارم يستفيد من قطعاف الماعز كاألبقار ببيعها في األسواؽ أك ذب1الزبدة

األغناـ فقد تميزت بالقلة حتى في فترة الحماية اإلسبانية، لعدـ تكيفها مع البيئة الجبلية، خاصة التضاريس 
المرتفعة، إذ نبلحظ عبلقة عكسية مع الطبوغرافية، إذ كلما ازداد التضرس كالوعورة إال كقل حجم األغناـ حيث  

مجموع األغناـ في منطقة الحماية اإلسبانية، بعدد يصل إلى  من %8.5 كانت ببلد غمارة تساىم بحوالي
 .2رأس 50128

البقرة التي لم تلد –الثور )الفحل(–)اطراد( الجذم منها:كتنعت الماشية في غمارة بأسماء محلية 
ز ذك الماع–البقرة التي ال تلد )خطايا(–()العرضأك العجل  البقرة-(الماعز الذم لم يلد )الميانة–)الضركبة(

 )البرقوعي(. كاألسوداللوف األبيض 

كتجدر اإلشارة إلى أف بعض األسر الغمارية التي تملك قطيعا كبيرا من الماشية تستعين بفبلح أقل مكانة 
في تربيتها كرعيها، كفق عقد يحدد استفادتو من عملو، باإلضافة إلى ذلك كانت تعقد شراكة بين بعض األطراؼ 

ي حالة كقوع خصاـ بينها كانت ترفع القضية إلى قائد المنطقة، كفي بعض األحياف نجد للمتاجرة في الماشية، كف
 ... خديمنا القايد العباس بن مرزكؽ سبلـ عليك: "السلطاف يتدخل في القضية، كما ىو مبين في الرسالة التالية

 ن البقر كالتليد كالمعزكبعد فافصل عبد الرحماف المتيوم مع صاحب دعواه أكالد طناف فيما يدعي بو عليهم م
، كىذا إف دؿ على شيء فإنما يدؿ على األىمية التي تكتسيها الماشية، 3..." ال تبق لو حقا عليهم كاهلل يعينكك 

باعتبارىا عنصرا مهما في اقتصاد المنطقة المدركسة، كمع ذلك كجدت فئات أخرل افتقرت إلى ىذه الموارد، 
لى جانب األبقار كالماعز كاف الفبلح يقـو بتربية أنواع من الدكاجن،  كبحثت عنها عن طريق نظاـ الشركة. كإ

كالحماـ كالحجل كالدجاج، حيث تربى داخل سياج متين لحمايتها من الثعالب، كتدر على صاحبها كمية مهمة 
من البيض لبلستهبلؾ اليومي، كربما بيعها في سوؽ القرية، بينما يقدـ الدجاج بطرؽ مختلفة كوجبة في 

حوالي  اإلسبانية، حيث كصل عدد الدجاج خبلؿ فترة الحماية 4ناسبات، أك عند حلوؿ ضيف عند األسرةالم
. كتجدر اإلشارة إلى أف ساكنة المنطقة اىتمت أيضا بتربية النحل، كىي قديمة جدا تعود إلى 5دجاجة 108422

توج العسل يوفر لبلستهبلؾ في ككانت تربية النحل تحظى باىتماـ فبلح المنطقة، ككاف من 6العهد الركماني

                                         
 .237 .، صا١تصدر نفسو - 1

2
 - Alta Comisaria de Espana en Marrurcos …, op. cit, pp. 160-159 

طلس أابن عزكز ٤تمد حكيم،  ، أنظرىل قائد ا١تنطقة العباس بن مرزكؽالسلطاف سيدم ٤تمد بن عبد اهلل إ مَت موالم علي ابنسالة من األر  - 3
 . 140–139 ص. مرجع سابق، ص ،جزء الثانيال، ...قبائل غمارة

 . 237 .ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  اكجست موليَتاس، - 4
5

 - ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10 
6

 - Michaux Bellaires, Quelques Tribus de Montagne de la Region du Habt, Archives Marocain, Vol 17, 

Paris, 1911, p. 227.  
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الحفبلت المميزة في القبيلة كاألعياد كاألعراس، حيث كجدت الخليات إما تحت الخشب أك ملقاة على 
 22347، بينما كصل عدد خبليا النحل خبلؿ فترة الحماية اإلسبانية حوالي 1األرض، كأحيانا عالقة في األشجار

ـ، كلو 20ـ كالنصف األكؿ من القرف 19لنصف الثاني من القرف .كعموما فالماشية شهدت تطورا بين ا2خلية
بشكل بطيء، كذلك راجع إلى االستعمار اإلسباني الذم أراد تكثيف اإلنتاج لصالحو كلو على حساب الساكنة 

ستقربنا من  3المحلية، كما أف توزيع المواشي يختلف داخل ببلد غمارة، من قبيلة إلى أخرل، كالخرائط التالية
 :ورةالص

 خبليا النحل بغمارة

 
 
 
 
 
 
 

                                         
  . 237 .مصدر سابق، ص أكجست موليَتاس، - 1

2
- ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10 

3
 - ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10 
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 أعداد الحمير بغمارة

 
 

 أعداد الدجاج بغمارة
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 أعداد الخيوؿ بغمارة

 
 

 أعداد المعز بغمارة
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 أعداد الغنم بغمارة

 
 

 أعداد البغاؿ بغمارة
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 أعداد البقر بغمارة

 

كبني سميح( أقل إنتاجا  سلماف كبني منصور نستنتج من ىذه الخرائط أف القبائل الغمارية الوسطى )بني
مقارنة مع القبائل الغمارية الجنوبية )بني خالد( أك الغربية )بني زجل(، كذلك راجع إلى تضاريس كل منطقة 

على المواشي، كىذا ما يؤكده مولييراس عندما يقوؿ: "كبالمناطق  الطبوغرافية كالمناخية التي تؤثركخصوصياتها 
دة للقبيلة، أم بالجنوب، ترعى الماعز كاألبقار كيزيد كزنها، نظرا لتوفر الكؤل على مدار السنة، الغابوية كالبار 

كتستخدـ ربات البيوت حليب ىذه الماشية لصنع الزبدة بكثرة، كما أف لكل منزؿ خلية نحل يستغل عسلها. 
تي يخضع دجاجها لنظاـ كتجدر اإلشارة إلى أف الدجاج يتواجد بكثرة في كل مكاف، كحتى في المساجد ال

كىناؾ نوع آخر اختصت بو المنطقة كىو تربية دكد القز، حيث سئل الفقيو أبو عبد اهلل محمد  .1الحبوس"
  .2مخشاف رحمو اهلل عن رجل اشترل زريعة دكدة الحرير من آخر شرط عليو السبلمة من العيب

فإنها تبقى محدكدة لعدة عوامل، منها ما كعموما فبالرغم من تنوع المنتوجات الفبلحية في قبائل غمارة، 
يرجع لفقر التربة كقلة المساحات الصالحة للزراعة، كمنها ما يرتبط بالتقنيات العتيقة المستعملة في الفبلحة، 
كبالتالي فالمردكد الفبلحي غالبا ما كاف يوجو لبلستهبلؾ الداخلي، باستثناء البعض القليل منو، في حالة ما إذا  

                                         
 .237 .ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  موليَتاس، - 1
 .103 .مصدر سابق، ص الزياٌب، - 2
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الفبلحية ممطرة كالغلة جيدة، حيث يحقق بعض الفبلحين الفائض في بعض المزركعات التي توجو  كانت السنة
الرسمي نتائج سلبية على أكضاع الفبلحة الغمارية، خاصة إذا  لبلستيطافإلى األسواؽ. كمن البديهي أف يكوف 

رتبطا ارتباطا كثيقا بظركؼ البيئة عرفنا أف ببلد غمارة كانت في طور االقتصاد المعاشي، ككاف نمط حياة السكاف م
الطبيعية، فزراعة األرض كتربية الماشية ىي األنشطة التي كانت سائدة بين معظم ساكنة ببلد غمارة، كلذلك 
فاغتصاب أجود األراضي )القليلة أصبل( لفائدة المستوطنين اإلسباف على حساب الفبلح الغمارم أحدث 

 بعد االستقبلؿ.اضطرابا اجتماعيا خطيرا برزت آثاره 

 الصٔز البشضٖ ّالربٖ.  الجالح:املبشح 

 الربٖ:  الصٔز- 1

يعد الصيد البرم من أقدـ النشاطات في قبائل غمارة، كقد بدأ اىتماـ الناس يتزايد بممارسة الصيد خبلؿ 
، كخاصة الفترة المدركسة، خصوصا مع مجيء االستعمار اإلسباني الذم شق الطرقات إلى كافة المناطق الغمارية
 كقد كافالمناطق البرية كاألحراش النائية كانتشار أسلحة الصيد التي كانت توفرىا السلطات اإلسبانية للمعمرين، 

. ككاف 1تالحيواناالصيد البرم سائدا داخل جل قبائل غمارة، نظرا لوجود غابات كثيفة تزخر بأنواع مختلفة من 
. ككانت لكل فرقة  ىذا النشاط مكمبل لؤلنشطة الفبلحية السابقة، فمن خبللها يمكن تعويض النقص في اللحـو

، ألنو كلما كثر العدد، 2من القبيلة منطقة محددة للصيد، كيخرج الرجاؿ القادركف على الصيد في رحلة جماعية
كلما كانت فرصة الصيد أكبر. كأىم الحيوانات التي يصطادكنها األرانب كالحجل، كيقتلوف أحيانا الثعالب 

، بينما كانت آليات الصيد تقليدية، تتشكل من الفخاخ 3ازير كابن آكل المتواجدين بقوة في ىذه المنطقةكالخن
"الخشبة" المصنوعة من الحديد، كالهراكات كالبندقية ثم الكبلب المدربة على تعقب آثار الفريسة كمطاردتها، 

الية أقواال كأىازيج مرتبطة بهذا ككاف يصاحب ىذه العملية صفير الصيادين كصياحهم، مرددين بأصوات ع
 .4المجاؿ، كيمكن االستعانة حتى بحيواف ابن مقرض )النمس( حسب صاحب المغرب المجهوؿ

 البشضٖ:الصٔز –2

أما في مجاؿ الصيد البحرم، فقد كانت ساكنة القرل الساحلية خاصة القلعة كتاكموت كالجبهة كتاغسة 
ىذا النشاط، نظرا لوجود المراسي الطبيعية، كبالرغم من صغر ىذه  تتوفر على مجاؿ لممارسة أسراسكترغة كقاع 

تاغيسة كتريغة، كاف يمكن ك  المراسي فقد كانت تفي بحاجيات السكاف، إذ يذكر مولييراس أف مرسى سيدم فتوح

                                         
 .242 .، صلثايناٞتزء امصدر سابق،  موليَتاس، - 1
 .245 .، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  موليَتاس، - 2
 .241 .مصدر سابق، ص موليَتاس، - 3
 .245 .نفس ا١تصدر، ص موليَتاس، - 4
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يء فإف ساكنة تريغة تمارس الصيد بسكينة في مياه الخليج الصغير المل: "للسفن الكبيرة الرسو فيها، حيث يقوؿ
.كقد كاف بعض 1باألسماؾ، كيعتقد األىالي بأف بركة التسعة كتسعين كليا تجعل األسماؾ متوفرة على مدار السنة"

السكاف المبلزمين لهذا النشاط يملكوف بعض القوارب التي تمكنهم من اصطياد كمية مهمة من األسماؾ، خاصة 
. لكننا ال نعرؼ كيف كاف kg2 1600الجبهة  ـ بميناء1946السردين الذم كصلت الكمية المصطادة منو سنة 

نظاـ الصيد البحرم بالمنطقة كالتقنيات التي كاف يستعملها الصيادكف. كيركم بعض الساكنة عن أجدادىم أنو إلى 
. 3جانب القوارب كانت تستعمل الشباؾ التي تلقى في البحر كيشترؾ مجموعة من الرجاؿ في جرىا من الشاطئ

ر بارتباطها الوثيق بالبحر كأسرة أعراب بقرية تاغسة، التي يذكر ابن عزكز حكيم مجموعة كقد اشتهرت بعض األس
 .4ـ19من أفرادىا الذين كانوا يشتغلوف كبحارة طواؿ فترة القرف 

 96)بني بوزرة  5حوات 293( Pescaderos) "اإلسبانية فقد بلغ عدد "الحواتة أما في فترة الحماية 
..(. كعلى كل حاؿ فإف المنطقة عرفت . حواتا 14حواتا، متيوة  23، بني جرير حواتا 93حواتا، بني زيات 

. كما 6النشاط البحرم منذ قركف، حيث ذكر الوزاف أف سكاف تاغسة كلهم صيادكف يحملوف الميرة إلى المدينة
ضفة  "غنهم يكتسبوف بصيد السمك كبعض الكرـك الصغيرة كالبساتين الواقعة على بقولو:أكد ذلك مارموؿ 

. لكن الصورة ستتغير مع النصف الثاني من 7النهر، كأف غذاءىم العادم خبز الشعير كالسردين مع بعض البقوؿ"
، الذم ساىم في استنزاؼ الثركات البحرية للساحل الغمارم باستعماؿ  اإلسبانيالقرف العشرين بدخوؿ االحتبلؿ 

كمية المصطادة باألطناف كاألرباح المجنية من كل الوسائل المتاحة، الشيء الذم ساىم في ارتفاع حجم ال
 القطاع بالمبليين من البسيطات )انظر الجدكؿ(:

8تطور الصيد البحرم في قبيلة غمارة )متيوة نموذجا( خبلؿ فترة الحماية اإلسبانية
 

 القيمة بالبسيطة الوزن بالكيلو السنوات
1951 16270 37907 pts 
1952 56960 104520 pts 
1953 34916 65440 pts 
1954 47773 63882 pts 

                                         
 .231-206 ص. نفس ا١تصدر، ص موليَتاس، - 1

2
 _ Alta Comisaria de Espana en Marrurcos …, op. cit., p. 384. 

 بيارة ٔترسى اٞتبهة.حوار مع ٣تموعة من ال - 3
 .211، ص 8، ج تاريخ تطوافكذلك ٤تمد داكد، أنظر  . ك 513، ص اٞتزء الثاين، معلمة المغربعراب"، ابن عزكز حكيم، "مادة أ - 4

5
 -  ADCP, Gomara, Caja 1, A/1–A/6, Carpeta A/2  

 .327 .، مصدر سابق، صكصف إفريقياالوزاف،  - 6
 .244 .، صمصدر سابق مارموؿ كارٓتاؿ، - 7

8
 - Intervencion Territorial de Gomara, Comarcal de Puerto Capaz …,op.cit, p. 10.  
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التي كانت تجمع في ميناء  Bogas ; Jureles ; Sardinas ; Variosبينما توزعت األنواع المصطادة في 
كىو الميناء الرئيسي لقبائل غمارة، حيث يمكن التعرؼ على الكمية المصطادة لسنة  (Puerto Capazالجبهة )

 التالي:من خبلؿ المبياف ـ 1946

19461نواع األسماك المصطادة بميناء الجبهة سنة أ
 

 

المرتبة الثانية قبيلة بني بوزرة التي كانت تؤمن األسماؾ لمعظم قبائل غمارة خصوصا البعيدة عن  كتأتي في
، كبني منصور كبني سلماف كبني خالد، إلى درجة أف أسماؾ ىذه القبيلة كانت تصل إلى قبيلة بني االبحر منه

(، كشهد صيد األسماؾ في ىذه القبيلة من الملحق 32انظر الوثيقة رقم )البحر البعيدتين عن  أحمد كغزاكة
ارتفاعا مهما، يعكس تطور اإلسباف في استغبلؿ الثركات السمكية للمنطقة، كالدليل على ذلك تطور أرباح 

 .2ـ1946بيسطة سنة  70000 ـ إلى1942بسيطة سنة  30000اإلسباف في ىذه القبيلة من 

يتضح مما سبق أف الساحل الغمارم غني بالموارد السمكية، حيث استطاع االحتبلؿ اإلسباني أف يراكم 
إنتاجا مهما من الثركات السمكية، مما يجعلو يجني أرباحا مهمة في ىذا القطاع. كما كاف األخير يشغل عددا 

لنجارين كقادة البحارة، كىم يتوزعوف مهما من الرجاؿ ذكم الحرؼ المختلفة كالبحارة كالباعة كمبلكي السفن كا

                                         
 اعتمدنا ُب رسم ىذا ا١تبياف على: - 1

 Alta Comisaria de Espana en Marrurcos …, op. cit, p. 385. 
2

 -  ADCP, Gomara, Caja 1, A/1–A/6, Carpeta A/2. 
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على المداشر الغمارية كليس بالضركرة المطلة على الساحل المتوسطي، كمن أبرز المداشر المشاركة في ىذا 
 القطاع نذكر:

 مبلؾ السفن. من 2كالباعة  من 10كبحارا  65تندماف: كاف ىذا المدشر يشارؾ بحوالي  -

 من الباعة فقط. 5الصيد البحرم بحوالي  بوحمد: كاف ىذا المدشر يشارؾ في قطاع -

 رجبل من البحارة. 12كحوالي من الباعة  5بوسكن: يشارؾ بحوالي  -

الباعة كشخصين من مبلؾ السفن  من 15كبحارا  20افركاف: يشارؾ ىذ المدشر بحولي  -
 من قادة البحر. 7كحوالي كشخصين من المبلؾ 

 اعة.من الب رجاؿ 5كبحارا  25اعرابن: يشارؾ بحوالي  -

 من 3كمبلؾ السفن  من 3كالباعة  من 10كبحارا  17جناف النيش: يشارؾ ىذا المدشر بحوالي  -
 قادة البحر.

 من الباعة. 10كحوالي من البحارة  20عرقوب: يشارؾ ىذا المدشر بحوالي  -

 البحارة. من 10كالباعة  من 3كمن نجارم السفن  2تررت: يشارؾ ىذا المدشر  -

 من مبلؾ السفن. 2الباعة  من 10كبحارا  15بحوالي  تازة: يشارؾ ىذا المدشر -

 الباعة. من 3كمبلؾ السفن  من 5كمن البحارة  5القلعة: يشارؾ بحوالي  -
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عدد الرجال الذين يعملون في صيد األسماك بمداشر قبيلة بني بوزرة الغمارية
1
 

 

كانت تسعى دكما إلى تحقيق   كالمبلحظ أف ىذه الفئة االجتماعية المكونة من الفبلح كالصياد الغمارم،
االكتفاء الذاتي، في ظل ىيمنة اإلسباف على اإلنتاج ككسائل اإلنتاج، كبما أنو مجتمع تكافل كتعاكف، لم تتطور 
فيو قول اإلنتاج بشكل يسمح بوجود فائض يذكر، كلو أف المبادالت التجارية كانت تتم على نطاؽ محدكد بين 

، فهذا يفسر عدـ كجود عبلقات 2ين األقاليم المجاكرة بما فيها فاس كتطوافالقبائل في المنطقة أك بينها كب
 اقتصادية محضة، بقدر ماىي عبلقات اجتماعية تحددىا األعراؼ كتتوافق كالظركؼ البيئية كالسياسية.

كما يمكن أف نستخلصو من ىذه المنتوجات التي كانت تتوفر عليها المنطقة خبلؿ ىذه الفترة، ىو طابع 
إلى فترة الحماية، كمن خبلؿ بعض ـ 19وع، مع خاصية االرتفاع كالتطور من فترة النصف الثاني من القرف التن

النوازؿ، الحظنا كيف استطاع مفتو المنطقة الحفاظ على البنية التحتية البلزمة التي تضمن االلتحاـ القبلي، كعلى 
 الخ. أىم أشكالو المنظمة، مثل الشركة

 نستنتج المعطيات التالية: فهذا الواقع يجعلنا 

                                         
1

 - ADCP, Gomara, Caja 1, A/1–A/6, Carpeta A/2.  
 ،4السنة  ،15/16العدد مجلة دار النيابة،  ( "،1907–189بلي بُت الوقائع كالتنظَت )تشخيص اجملتمع اٞت" عبد العزيز خلوؽ التمسماين، - 2

 . 33 .، ص1987
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 دكر الخصائص الطبيعية المهم في عرقلة تطور اإلنتاج بالمنطقة. -

 دكر السلطة المركزية في التخفيف من تبعات األزمات االقتصادية كالمناخية كالسياسية. -

 .انعكاسات الواقع االجتماعي على اإلنتاج بالمنطقة -

 .احلضف التكلٔزٓ٘ بكباٜل غناصٗاملبشح الضابع: 

 االعتػالل املعزىٕ بكباٜل غناصٗ–1

تحتاج إلى مواد أكلية، كلن تستطيع توفير ذلك إال من خبلؿ  للحرؼ التقليديةنواة من المعلـو أف أم 
الوسيط التجارم في إطار المعامبلت التجارية المقننة، كيمكن تصنيف المواد التي تتوفر عليها المنطقة إلى 

 نوعين:

 الصوؼ.–الكرـك-الجلد–الكتاف–المواد الفبلحية: الزيتوف 

 الحديد.–الطين–الفحم–الفضة–النحاس (:المواد األكلية )المعادف 

بالنسبة للنوع األكؿ، ساعد توفر المنطقة على نسبة ىامة من أشجار الزيتوف )بما فيها أيضا العرصات 
استخراج الزيوت كالجنانات سواء التي في ملكية الخواص أك المحبسة( على خلق نواة صناعية محلية تتمثل في 

 كالصابوف.

)استخراج( الزيوت: يتضح من خبلؿ الوصف الذم قدمو مولييراس كأرشيف كارلوس بيريدا أف معظم البوادم  
الغمارية كانت تستخرج كميات من الزيوت، كما كردت إشارات في كتب الحواالت الحبسية عن كجود دكر 

 خاصة لمثل ىذه الصناعة في بني خالد كبني رزين.

، بحكم قربهم لحاضرة قبائل حرفةمارة أنهم يشتغلوف بهذه الغ صابوف: ذكر مولييراس عن القبائل الجنوبية لببلدال
. لكن يبدك أف ىذا النوع من الصناعات طرح تساؤالت في األكساط الدينية كالفقهية، 1غمارة "شفشاكف"

تي نت العناصر اليهودية كالمسيحية ىي الخصوصا المتعلقة بالممارسات غير المشركعة كالغش كالتدليس، كقد كا
 .حرؼالتتعاطى لهذا النوع من 

الكتاف: كانت منتشرة خاصة بمرتفعات غمارة )بني سلماف، بني منصور، بني خالد( كتزاكؿ بشكل مكثف داخل 
 .2بعض األسر كاعتبرت موردا رئيسيا لمتطلباتها

                                         
 . 242 .ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  موليَتاس، - 1

2
 - Intervencion Territorial de Gomara ..., op. cit., pp. 8-19 -20-30. 
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قد لوحظ أف ظركؼ الطبيعية التي تتسم بها المنطقة، ك الصوؼ: ارتبطت بنسبة قطيع الغنم، كيرجع ذلك إلى ال
ا ارتبط أخرل، فيما عدا المواد الغذائية كم حرفةصاقا بالحياة اليومية من أم كاف أكثر الت  حرؼىذا النوع من ال

 ائلية تزاكؿ في المنازؿ.يزاكلها حرفيوف في األسواؽ، كأخرل ع حرؼا، كىي تتنوع إلى به

كنركز ىنا على مساىمة المرأة الغمارية بشكل كبير في رفع نسبة إنتاج ىذه الصناعات، ألنها كانت تهتم 
بتربية دكدة القز الستخراج الحرير، إضافة إلى مشاركتها الفعالة في عمليات الزرع كالدرس كالحصاد، كقد كجدت 

 نتوجاتها كتحقيق أرباح ىامة.المرأة الغمارية أسواقا كاسعة لبيع م

ما يعرؼ بالدباغة: كىي عملية تنظيف الجلود كتليينها بآلة أك مادة، كينقع الجلد في الماء مدة معلومة  الجلود أك
تتزايد بقدـ عهد الجلد كالنقع إما في حوض أك في نهر، كيتكرر النقع كالتنظيف عدة مرات. كمعركؼ أف المدابغ 

 بجوار األكدية. الغمارية عادة ما تكوف

كقد ذكر لنا مولييراس أنو كجد بأحد مداشر قبيلة بني خالد "مدشر الدباغين" مئات من األسر، غير بعيد 
عن منبع كاد امطير عند الحدكد الجنوبية لغمارة، كانوا يدبغوف قديما جلد الخنازير، الذم يصنعوف منو كزرة كبيرة 

األدغاؿ كالغابات بهذه المآزر التي تحمي  ككانوا يقطعوفركبتين، من الجلد، تغطي الصدر كالبطن إلى غاية ال
 .1جبلبيبهم من العليق كاألغصاف كاألشواؾ

كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الجلود، كفرت مادة أكلية ىامة لصانعي األحذية )البلغة( ك"البرادع" كسلع 
نافسات عديدة بين التجار لكونها كانت أخرل، فوجدت أسواقا متعددة، سواء لجلود البقر أك الماعز، كخلقت م

 تحقق أرباحا.

زيت الطرك: يتم تحويل حب نبات الطرك إلى زيت، فعندما ينضج الحب في يناير كيتحوؿ لونو إلى األحمر ثم 
إلى األسود يتم تجميعو، فيوضع فوؽ بعضو ليرقد لمدة عشرة أياـ، ثم يصفى من األكراؽ بواسطة الغرباؿ، كيتم 

سنتمترا بواسطة قضيب )الدقاؽ(، كيسخن  50لحبات السوداء فتسحق في حفر يصل عمقها إلى االحتفاظ با
الماء ليتم تبخير المسحوؽ كالطعاـ، كبعد غربلتو يوضع في سلة من العزؼ )تاشميت( موضوعة فوؽ حجارة، 

يت، يسخن كتوضع فوؽ "تاشميت" حجارة أخرل، كفي األسفل توضع آنية لصب الزيت، كبعد الحصوؿ على الز 
 .إلبعاد الرائحة، كلزيت الطرك عدة استعماالت كعبلج الماشية كترطيب السوط

(: كانت منتشرة في غمارة بشكل مكثف، كيعزل ذلك إلى المساحات  "الخمور" أك "الصامت")باستغبلؿ الكرـك
ركفا طبيعية أك ظ تكاليف-الذكركما سبق –الشاسعة التي خصصت لهذه األنواع من المزركعات التي ال تتطلب

                                         
 . 270ص.  اٞتزء الثاين،موليَتاس، مصدر سابق،  - 1
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كالخمر  1أما داخل األسر الغمارية، فيصنع ىبلـ العنب )الصامت(: "مبلئمة. كيقوؿ مولييراس في ىذا الصدد
. كقد رأينا كيف طرحت على الفقهاء المنطقة تساؤالت عديدة 2..." كالخل، كال تتطلب الكرـك أية عناية خاصة

.  حوؿ طبيعة استغبلؿ الكرـك

اني، فإف الخصائص الجيولوجية للمنطقة لعبت دكرا مهما في تحديد نوعية المعادف التي أما بالنسبة للعنصر الث
 يمكن أف تتوفر عليها لخلق "صناعة تحويلية". 

الحديد: إف أىمية ىذا المعدف فرضتو الظركؼ السياسية كالتاريخية حيث إنو يستعمل لصناعة األسلحة كالعدة  -
الخ، كاألدكات التي يحتاجها الصناع كالحرفيوف، كفي  ة كالفؤكس كالمناجلالحربية، إضافة إلى األدكات الفبلحي

 ىذا الصدد أشار مولييراس إلى كجود معدني الحديد كالرصاص بقبيلة بني رزين.

الفضة كالنحاس: مادتاف أساسيتاف بالنسبة القتصاد المغرب بصفة عامة، كالمنطقة بصفة خاصة، خصوصا  -
افة إلى مصنوعات أخرل، كمن األدكات المنزلية )األكاني(. كقد أقبل التجار األجانب لصناعة الحلي كالعملة، إض

، فمعظم 3عبر الساحل الغمارم على ىاتين المادتين بشكل كبير، نظرا ألىميتهما في الدكرة االقتصادية
 ـ.19المعامبلت كانت تتم بواسطة النقود المصنوعة من الفضة كالنحاس خصوصا خبلؿ القرف 

ا في الحقيقة لسنا كاثقين من ىذه المعطيات كل الوثوؽ لسبب بسيط، كىو أف ضرب السكة كاف من لكنن
اختصاص المخزف، لكن ىناؾ دالئل تؤكد أف تاغسة كانت بها دار للسكة خبلؿ العصر الوسيط )العهد 

 .5كيذكر أحد سكاف تاغسة اليـو بأنو يتوفر على بعض القطع منها .4المريني(

فإننا نستبعد ىذه الدار خبلؿ الفترة المدركسة، كأما استغبلؿ ىذه المعادف من طرؼ كعلى العمـو 
السكاف، ربما كاف يتم بطرؽ عشوائية لبيعها عن طريق التهريب، كخاصة كأف الطلب على ىذه المواد كاف متزايدا 

 .6دكر الصناعةأك كانت تقـو بسبكها كإرسالها إلى فاس حيث توجد  ـ،19خبلؿ النصف الثاني من القرف 

                                         
ف العملية تتسم بالصعوبة. كنرل ُب كل الفاكهة، كنظرا لقساكة الطقس، فإ الذم يتم صنعو عرب ٕتفيف ىذه geléeالصامت ىو ىبلـ العنب  - 1

يطبخ العصَت ا١توضوع ُب ك  عداده فتتم من خبلؿ عصر العنب الناضجـ فيها، أما طريقة إ١تساكن، يتم ٖتضَت ا٢تبلالقرل قدكرا موضوعة خارج ا
، ىل الثلثُتإ بفعل التبخرنجز ا٢تبلـ حينما يصب  الذم خفض كي ،القدر ثبلث مرات، كبعد الطبيخ يًتؾ ليربد ٍب يوضع على النار بعد ذلك

ؤدم كىو نوع من ا٢تبلـ ا١ت Enivrantما الصامت ا١تسكر بو إىل االياـ الباردة. أؾ يسكب ُب جرات كبَتة ك٭تتفظ نذا٥تثرا كحلوا كالعسل. آ
 ىل السكر، فبل يطبخ سول مرة كاحدة. كقد انتشر بشكل كبَت عند غمارة كجبالة.إ

   . 221 .، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  :موليَتاس - 2
 . 93 .ص ،1987 أكتوبر-، شتنرب267، العدد لة دعوة الحقمج، "التصنيع ُب ا١تغرب "كيف بدأ بنعبد اهلل عبد العزيز، - 3
 يقوؿ البعض إف ا١تؤرخ عزكز حكيم يتوفر على كثائق ٓتصوص ضرب العملة بتاغسة، كأهنم اطلعوا عليها ُب بيتو عند زيارهتم لو. - 4
 11اىل  4من  ،210العدد  جريدة تمودة،، "حضارات سادت، غمارة الكربل معقل العلم كاٞتهاد كالتصوؼاإللو الوزاين، " التهامي عبد - 5

 . 7 .ص ،2009يناير 
 . 93ـ. س، ص.، مجلة دعوة الحق، "التصنيع ُب ا١تغرب بنعبد اهلل عبد العزيز،"كيف بدأ - 6
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ىذا من جهة، كمن جهة أخرل، فقد حارب الفقهاء عمليات الغش التي كانت تحدث في ىاتين المادتين 
)الفضة كالنحاس( خبلؿ المعامبلت التجارية كاالجتماعية، حيث كاف الصناع يقوموف بخلط مادتي الفضة 

 كالذىب بالنحاس. 

ة لغمارة إلدراؾ غنى المنطقة بمناجم الرصاص كالحديد كعموما، تكفي نظرة سريعة على الخريطة الجيولوجي
كالنحاس، كقد اشتهر األىالي باستغبللهم لهذه المناجم، غير أف تنقيبهم لم يتجاكز الطبقات السطحية لؤلرض، 

، بينما يذىب 1عميقة أغلقت مع مركر الزمن كيتوقفوف عند اصطدامهم بالصخور. كيفاجأ المرء بوجود آثار
إف الطبقة الجيولوجية لغمارة الشاسعة، ىذا المعبر الجبلي : "كجود الذىب بكثرة، حيث يقوؿ مولييراس إلى

المستقبلي إلفريقيا الشمالية، تحتاج إلى دراسة دقيقة، فمناجم الذىب التي مستها معاكؿ األىالي بالكاد تحتفظ 
فقط يضخم الثركات النفيسة  ، غير أف ىذا الوصف كاف دعائيا2بثركاتها لكل من سيحتل ىذا البلد الغني"

لتشجيع الفرنسيين من أجل احتبلؿ المغرب، غير أنو استطاع أف يرصد لنا بعض التجارب الكيميائية في قلب 
ككانت أكؿ زيارة قاـ بها محمد بن الطيب لبني بوزرع بمثابة حدث، إذ كاف : "غمارة )قبيلة بني بوزرة( حيث يقوؿ

... كىو اليـو مقتنع بأف المغاربة لن  يميائية، معتقدا أنو سيبتكر شيئا جديداعبد الفضيل منهمكا في تجاربو الك
، يتضح من 3..." يصلوا إلى نتائج مرضية اعتمادا على أدكاتهم الغريبة، كالتي تثير سخرية أىالي األكطاف المتنورة

 ـ.20كبداية القرف ـ 19ة القرف اتجاه المغرب خبلؿ نهاي لئلمبرياليةخبلؿ ىذا الوصف، النظرة المتعالية كالتبرير 
كإلى جانب ذلك كاف سكاف المنطقة يستعملوف الملح الصخرم، حيث يقوموف باستخراجو كتحويلو إلى مادة 
صالحة لبلستهبلؾ، كيجمعوف "الحلفة"، كيغزلونها منها مجموعة من متطلبات الحياة في البادية الغمارية، كالحبل 

"اركاسن". كفي قبيلة بني سميح توصل السكاف إلى معالجة بػ  تي كانت تسمىكالطبق كالقفة، ككذلك األحذية ال
يقرع : "داء السعار حيث إنو في الحالة التي يعض فيها كلب مسعور أحد األشخاص يتم عبلجو بالطريقة التالية

ـ، الحيواف كيأخذ حفنة من شعره كحرقها كيوضع رمادىا ساخنا على جرح الشخص المصاب، ثم في نفس اليو 
يكتفي بأكل الثـو لمدة عشرة أياـ دكف تناكؿ أم غذاء آخر، إذا سلمنا بتصريحات كتأكيدات أىل المنطقة، فإف 

 .4العبلج الوقائي غير المعركؼ لدل باستور كلل دائما بنجاح"

 ، سواء كانت تحويلية بمفهومها الضيق أك التقليدية، فإنها لم تكنحرؼخبلصة أف ىذه األنواع من الكال
بحاجة إلى رؤكس أمواؿ كبيرة، كيعزل ذلك إلى بساطة اإلنتاج كالتقنيات المستعملة، حيث بحث تجار غمارة 

 دكما عن أسواؽ لتصريفها عبر محاكر تجارية مختلفة.

                                         
 . 220 .ص اٞتزء الثاين، مصدر سابق، موليَتاس، - 1
 . 229 .، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  موليَتاس، - 2
 . 230 .ص اٞتزء الثاين،ابق، مصدر س موليَتاس، -3
 . 237. ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  موليَتاس، - 4
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 احلضف التكلٔزٓ٘ بكباٜل غناصٗ.–2

ها تلبي متطلبات الساكنة. تتميز الحرؼ التقليدية بالمنطقة ببساطتها، نظرا الرتباطها الوثيق بالطبيعة، إال أن
، كقد اشتهركا بممارسة 1فبني رزين استثمركا الغابة التي كانت كمنذ القديم تشكل مصدر رزقهم الذم ال ينفد

حرفة النجارة التي يبدك أنها أصبحت حرفة متوارثة، إذ أشار لويس مارموؿ إلى أف النجارة بهذه القبيلة خبلؿ 
. كقد حافظت ىذه الحرفة على مكانتها طيلة القركف البلحقة، فخبلؿ 2اجاكانت تعرؼ ازدىارا كرك ـ  16القرف 

الفترة المدركسة كاف السكاف يشتغلوف كحطابين يقطعوف العود الجيد كيصنعوف منو األلواح كاألبواب كالكراسي 
م يمارسوف فإنه "... ، كيقوؿ مولييراس في ىذا الصدد:3كبعض األكاني األخرل التي تستعمل في حياتهم اليومية

كيستخدـ كاد أكرينغا الذم يمكن  (Fuseaux)النجارة، حيث يصنعوف األلواح كاألبواب كالصناديق كالمغازؿ
، كقد تفننوا في صناعة ىذه األشياء 4عبوره بالمراكب من أعلى تازركت إلى مصبو كذلك لنقل الخشب المصنوع"

كما" أنهم عرفوا بتخصصهم في استعماؿ مادة   بإدخالهم عليها تحسينات كنقشها كزخرفتها بألواف مختلفة.
صباغية يستخرجونها من جذكر الصنوبر، تعطي لونا برتقاليا جميبل كمن جذكر نوع الدالية، صباغة بلوف أحمر 

المرتبطة بالنجارة  حرفةل. كىذه ا5فاقع، فهم متحضركف لتمكنهم من استخبلص ستة ألواف صباغية من النباتات"
في جماال كركنقا على األكاني الخشبية، مما يجعل تسويقها أمرا مربحا. كمما يؤكد حنكة من دكف شك كانت تض

"زخم"، التي يشير كل ك الغماريين في ىذا المجاؿ ىو توصلهم إلى اختصار ىذه األلواف الستة في كلمة "كصح"
لزين أزرؽ، كالخاء حرؼ منها إلى لوف معين: الكاؼ يعني )كحل( أم أسود، كالصاد أصفر، كالحاء أحمر، كا

كإلى جانب النجارة عرفت ىذه القبائل حرفة الحدادة، لصناعة بعض األكاني  .6أخضر، كالميم ألواف أخرل
. كما ظهرت في 7الفبلحية، كما ارتبطت أيضا ىذه الحرفة في قبيلة بني سميح بصناعة أجزاء من البنادؽ كباركدىا

تبرز  ـ،1854ىػ/ 1270الطبية، حيث كقفنا على كثيقة تعود لسنة منطقتنا العديد من المهن المرتبطة باألعشاب 
لنا العديد من الوصفات الطبية المكونة من األعشاب السائدة في قبائل غمارة )كيفية تبييض الوجو + كيفية 

 .8استخداـ أكراؽ الدفلة ألغراض طبية(

 لفترة المدركسة في الجداكؿ التالية:كعموما يمكن حصر أبرز المهن كالحرؼ الموجودة في قبائل غمارة خبلؿ ا

                                         
 . 71 .مصدر سابق، ص فريقيا،إمارموؿ،  - 1
 . 71 .ص ،نفس ا١تصدر مارموؿ، - 2
 . 241 .مصدر سابق، ص اٞتزء الثاين، المغرب المجهوؿ،موليَتاس،  - 3
 .241 .ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  موليَتاس، - 4
 . 243 .ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  موليَتاس، - 5
 . 243 .صـ. س،  ،موليَتاس - 6
 . 234 .مصدر سابق، ص موليَتاس، - 7
 (. سرة عبد ا١تومن الغماريةنسخة منها أمدنا هبا األستاذ ٤تمد عبد ا١تومن )أحد أفراد أكثيقة نتوفر على  - 8
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  Archivo Donación Carlos Pereda Roig , Gomara  Caja 1 ,A/1–A/6 , Carpeta A/2المصدر: 
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 ADCP ,Gomara , Caja 1 ,A/1–A/6 , Carpeta A/2 المصدر:



298 
 

 3 رقم: الجدكؿ

 المكان

G
ua

rn
ic

lo
ne

ro
s

 
ية

طم
زا

لب
ا

 H
er

ra
do

re
s

 

رة
ما

س
ال

 H
er

re
ro

s
 

دة
دا
ح
ال

 H
ila

nd
er

as
 

لة
زا

لغ
ا

 

H
oj

ala
te

ro
s

 

رة
دا

قز
ال

 H
or

ne
ro

s
 

ية
رن

را
لف

ا
 Ja

bo
ne

ro
s

 

ية
بن
وا

ص
ال

 La
dr

ill
er

os
 

ية
جر

وا
الل

 M
ed

id
or

es
 

رة
با
لع

ا
 M
ol

in
er

os
 

ن
ح
طا

لم
 ا
ال

عم
 

M
us

ic
os

 

ن
يي
يق

س
مو

ال
 Pa

na
de

ro
s

 

زة
با
خ
ال

 Pa
sto

re
s

 

اة
ع
لر

ا
 Pe

dr
er

os
 

لع
قا
لم

 ا
ال

عم
 Pe

sc
ad

er
os

 

ك
سم

 ال
عة

با
 Pi

nt
or

es
 

ية
ال
ط
ال

 Pl
at

er
os

 

ن
غي

يا
ص

ال
 

 1  23   7 10 17 1 9 2 17 3 90 7 2  الشاكف
                  الجبهة

    4 43   31  2     14 4  بني زجل
   93  3 21 6 10   2  2  13   بني زيات
   96  30  7 2 1 2     6 3  بني بوزرة
   23     4  1  2   5   بني جرير
           59    5   بني سميح
         1      7   بني رزين
   14   4  1 2 3   3  6 1  متيوة

           5  2  4 2  بني خالد
   9  20  3 7 1 1   1     بني منصور
   7 2 24 1  10 1 3 7  1     بني سلماف
   12  757 8 9 93 16  3 5 2 6 2 2 3 بني احمد

    1 300  3 51 4    2 300 6 5 1 غزاكة
   16 2 521 4  211  6 9  1  6 20  االخماس العليا

    6 210   103 8  4  1  20 11  االخماس السفلى
 1  293 15 1908 45 37 540 35 27 91 24 18 396 87 50 4 المجموع

 ADCP, Gomara  Caja 1 ,A/1–A/6 , Carpeta A/2 المصدر:
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 15 30 1 6 1 320 19 3 3  1  الشاكف
             الجبهة

 2      13  5  2  بني زجل
 4     30 4  19 11 1  بني زيات
       7  5 6   بني بوزرة
      2 10  3    بني جرير
 3        1    بني سميح
       5  2    بني رزين
 2 4     4    1  متيوة

 2     5 1  6  1  بني خالد
   4 7  3 10  2  1  بني منصور
 1   2  18 12  6  1  بني سلماف
 3     14 13  11  3  بني احمد

 2     20 30  10  1  غزاكة
 13 6  4  26 12  4  2  االخماس العليا

 4   2  4 1  9  4  االخماس السفلى
 51 40 5 21 1 442 141 3 86 17 18  المجموع

 ADCP, Gomara  Caja 1 ,A/1–A/2 , Carpeta A/2 :المصدر
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  يلي:من خبلؿ ىذه الجداكؿ ما  يتضح

على تمسك  دما يؤكحرفة كىو  63نت غنية بالحرؼ كالمهن التقليدية، حيث ناىزت أف المنطقة المدركسة كا -
 الغماريين بتراثهم كإرثهم االقتصادم، رغم التغلغل االستعمارم كتأثيراتو المختلفة.

( 112( كالخرازة )396( كالغزالة )293ىيمنة الحرؼ كالمهن المرتبطة بخصوصية المنطقة الطبيعية )الحواتة  -
 (.129رة )كالنجا

غياب عماؿ المناجم في قبائل غمارة، ما يعني أف اإلمكانيات المعدنية في منطقتنا كانت متواضعة، حيث ظل  -
استخراج المعادف عندما تكتشف، عملية سطحية في الغالب، نظرا لعدـ التوصل إلى أساليب لبناء المناجم، 

 األمر الذم أدل إلى عدـ نمو صناعة التعدين المحلية. 

التقليدية في المجتمع الغمارم عن إطار الموركث كالمألوؼ في ىذا المجاؿ، فكانت  حرؼلم تخرج ال -
منتوجات القبائل الغمارية ال تتجاكز ما تحتاج إليو القبيلة في حياتها اليومية، كيرجع ذلك إلى انعداـ الحس الفني 

ر ببل قيمة باإلضافة إلى أشياء ذات قيمة نفعية كغياب القدرة على تمثل أشياء فنية أك جمالية، ألف ذلك يعتب
 متميزة بالصبلبة كالجودة. 

التقليدية القبلية في جميع ربوع المجتمع الغمارم، كانت بدائية كثانوية بالمقارنة مع النشاط  حرؼإف ال -
بلء على القبيلة أك الزراعي، فكانت تقتصر في أغلب األحياف على فئة من الناس، ال يملكوف أرضا أك يعتبركف دخ

، كيكونوف في الغالب "امزاككين" بل ال تسترعي اىتماـ سول فئة قليلة من الناس، حيث كاف ءأك غرباالجئين 
الفخار يقاسم الحداد احتقار العامة، فكاف يعيش في شبو عزلة اجتماعية دكف أف يحصل من عملو على شيء 

كونوا مندمجين اقتصاديا في كسط المجتمع القركم، بل كانوا يغنيو. كال تعني ىذه االعتبارات أف الصناع لم ي
مكفولين من طرؼ ىذا المجتمع؛ حيث كاف نوع من التعاقد الضمني قائما على تبادؿ األدكات بجزء من الزرع، 

 ككاف ىذا التعاقد يسود بقدر ما كانت تسود األعراؼ الجماعية في تقرير شؤكف القرية.

ائما في ملكية الصناع، بل كانوا يضطركف إلى كراء استغبلؿ حفر الخزؼ أك شراء لم تكن المواد األكلية د -
األخشاب أك التعويض عن محاجر الجبس أك الجير. كحتى عندما تكوف بعض المعادف أك األخشاب متوفرة في 

ما يجعلو الغابات أك في المناطق المشاعة، فقد كاف باستطاعة شيخ أك أبناء أسرة كبيرة أف يشعركا الصانع ب
 يسترضيهم كلو بتوفير حاجتهم من إنتاجو.

ازدياد أزمة ىذا النوع من الصناع بسبب ندرة المواد األكلية أك فقدانها، عندما تتعرض للمضاربة من أجل  -
فلم يعد الفبلحوف كالرعاة الغماريوف يأتوف بالصوؼ كالجلد للصناع ـ 19التصدير في النصف الثاني من القرف 

ذين كانوا يعالجونها إلنتاج حاجات محلية، يأخذ مقابلها جزءا من الماؿ كقسطا من مواد الفبلحة، بل المحليين ال
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أصبح ينافس الصانَع رأسمالي أجنبي أك ككيلو، كلم يكونوا ينتظركف أف تأتي الجلود أك األصواؼ كاألخشاب إلى 
ات مالية لفبلحين مفلسين. كقد كانت أسواؽ غمارة، بل كانوا يجركف معامبلت تضمن لهم تلك المواد بتسبيق

بوادر رأسماؿ محلي تقـو باستعماؿ بعض المتمولين المحليين خصوصا مع بداية التغلغل االستعمارم في شماؿ 
  .المغرب

كاألنشطة كانت محلية ألف القبيلة كانت تكتفي بصنع حاجياتها الضركرية كالمستعجلة، دكف  حرؼإف ىذه ال -
الصناعة من أجل التبادؿ المستمر، كالذم يمكن أف يكوف قاعدة أساسية القتصاد القبيلة ألف  التفكير في تعميم

الحرؼ كانت تحتل مكانة ثانوية من انشغاالت الفبلحين الذين يخصصوف أغلب أكقاتهم للنشاط الفبلحي 
 كالرعي كتربية الماشية.

 اصٓ٘(املبشح اخلامػ: التذاصٗ )األعْام األعبْعٔ٘ + العالقات التذ

سبق أف رأينا بأف قبائل غمارة في القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين كانت تمارس أنواعا مختلفة من 
األنشطة الصناعية كالتجارية كالزراعية، باالعتماد على كسائل إنتاج تقليدية تتميز بالبساطة، ككل ذلك من أجل 

ار كالصراعات كالتحالفات كانت تفرض عليها تفاعبلت االكتفاء الذاتي بالدرجة األكلى، غير أف ضركرة الجو 
اقتصادية، كقد ساعدت ىذه التفاعبلت االقتصادية على توسيع رقعة المبادالت التجارية الداخلية، الشيء الذم 
أدل إلى تنظيم أسواؽ محلية كإقليمية أسبوعية، تتجاكز في أغلب األحياف إطارىا االقتصادم، لتقـو بوظيفة 

 األشخاصاسية كاجتماعية، ككانت تقاـ ىذه األسواؽ بأمكنة خاصة، يتكثف فيها التواصل بين ثقافية كسي
كالجماعات كتنتشر األخبار كاألحداث كالدعايات. كقد كانت المبادالت تعتمد في معظمها على التداكؿ النقدم 

يات كاألعشاب، كمنتوجات الذم يسرم على العديد من المنتوجات الزراعية كالخضر كالفواكو كالحبوب كالبقول
من أصل حيواني، كالصوؼ كالجلد كاللحـو كالبيض كالبهائم، كما نجد أدكات فبلحية كأكاف حديدية كفخارية. 

 فالسوؽ يعكس بتنظيمو المحكم، البنية التحتية للمجتمع القبلي كأسس اقتصاده.

جرم بين القبائل كبين القبائل على أىمية المبادالت التجارية التي كانت ت تدؿ الطرؽ كممرات العبور
كالمدف، ككانت " الجماعة " أك زاكية القبيلة ىي التي تسهر على تلك الطرؽ كتقـو بحماية القوافل بها، كخاصة 
في المناطق البعيدة كالنائية من قبائل غمارة، التي لم يتمكن المخزف من إدماجها ضمن مجاؿ نفوذه. إضافة إلى 

كانت القبائل الغمارية تنظم أشكاال أخرل تنشط فيها حركة التجارة كالمبادالت، أىمها   ىذه األنشطة االقتصادية،
المواسم السنوية أك الفصلية أك التي كانت تقاـ بالقرب من أضرحة الصلحاء، تبركا بهم كعربونا على جنوح القبائل 

بلؿ الفترة المدركسة كاف إلى السلم، كحسن نيتها على الصلح كالتسامح. كمما شك فيو أف قبائل غمارة خ
مجتمعها قبليا تقليديا، يتكوف من فبلحين بسطاء لم تتطور فيو قول اإلنتاج، بشكل يسمح بوجود فائض كبير؛ 
حيث ظلت المبادالت التجارية تتم على نطاؽ محدكد، سواء داخل أسواؽ القبيلة الواحدة التي كانت تكتسي 
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. كقد  1ه القبائل كجيرانها من القبائل الريفية كمدف الشاكف كتطوافأىمية بالغة في عرض المنتوجات، أك بين ىذ
كانت بعض المنتوجات الفبلحية، إلى جانب المنتوجات الحرفية المحلية كالخشب تشكل أىم المبادالت 

 التجارية.

 األعْام ّاملْاعه:–1

فقط مكاف للتبادؿ  يلعب السوؽ دكرا اقتصاديا كاجتماعيا ىاما بالنسبة للجماعات البدكية، فهو ليس
التجارم كلكن كذلك لبلتصاؿ كتبادؿ اآلراء، كما أف التجارة عنصر مكمل للفبلحة، كىي نشاط يمارس قصد 

، ككانت حياة 2الحصوؿ على الحاجيات، بحكم أف السوؽ فضاء لتبادؿ الخيرات كالمنتوجات المادية كالرمزية
قتصادم كاالجتماعي كالفكرم، فكاف السوؽ يظهر  الساكنة الغمارية تتمفصل حوؿ السوؽ على المستول اال

،حيث إف الوظائف االجتماعية تكتسي نفس أىمية الوظائف 3متعددة الوظائف( Institution)كمؤسسة 
( كتداكؿ المعارؼ كاألخبار )دكر البراح في نشر لنزاعات كاتخاذ القرارات )الزكاجاالقتصادية، فهو فضاء لحل ا

كبسوؽ ماريين من خبلؿ المثاؿ التالي: "لنا مولييراس أىمية دكر السوؽ في حياة الغ األخبار الرسمية(، كيورد
يقصد سوؽ بني زيات( عاين الرحالة مشهدا مؤثرا، فقد أقدـ حوالي عشرة أشخاص على ذبح ثور أسود )األحد 

قبيلة بني . كتحلق الجميع حوؿ األشخاص العشرة، كىم من 4ضخم، كاتجهوا كسط السوؽ معلنين عن ذبيحتهم
زجل الذين أخبركا الحاضرين بأف قبيلتهم تعرضت لهجـو غادر من طرؼ قبيلة االخماس فصاحت الحشود: 

، موعدنا بالسوؽ زياتاسمعوا يا أىل بني  قائبل:سننتقم لكم، كمباشرة بعد ذلك صرخ المنادم بأعلى صوتو 
اؿ أف السوؽ كاف مجاال اجتماعيا بامتياز، . يتضح من ىذا المث5..." المقبل كسنتحرؾ جميعا لمواجهة االخماس

 حيث لعب دكرا ىاما في تشكيل الرأم العاـ الذم يوجو المجهود المشترؾ كيدمج القول المتناقضة
(Disparates)6 كىذا ما سنراه في فترة الحماية اإلسبانية عندما استغلت المقاكمة الغمارية األسواؽ لتمرير .

الغمارم لم يجعل من  عفالمجتمالقبلية، لتوحيد الجهود ضد االستعمار اإلسباني. خطاباتها كالتخلي عن نعراتها 
السوؽ مجرد مجاؿ للتجارة كتبادؿ السلع بقدر ما تضمنو من أبعاد اجتماعية كسياسية كقانونية تجاكزت بكثير 

                                         
مطبعة ا٠تليج العريب، الطبعة  منشورات ٚتعية تطاكف اٝتَت، الدين(،–المجتمع–لثامن عشر )السلطةتطواف في القرف اعبد العزيز السعود،  - 1

 .196 .ص ـ،2007 ،كىل، تطوافاأل
2

 - Hajjarabi (F), Les Souks Feminins du Rif Central, Thése de Doctorat, Université Paris VII, 1988, p. 23.  
 .55–41 ص. ، ص1989، السنة 23–22، العدد بحاثمجلة أ، "سبوعية ُب ا١تغربواؽ األعبد الرحيم عدناكم، "األس - 3
لصديقة، عندما يريدكف االنتقاـ ألنفسهم أك يضا القبائل امارة كحىت جبالة ليطلبوا مساعدة أىايل قبيلتهم كأعملية كانت تستخدـ من طرؼ غ - 4

طالبُت للمساعدة، فقد يكوف عجبل أك عنزة أك معزة أك خركفا. مكانية الب إدفع عدك غاز خارج أراضيهم. ففي كل سوؽ تذب  أضيية حس
ضيية ُب ا١تكاف الذم ذْتت " العار" كيستخدـ ٟتمها إلشباع بطوف أىايل القبيلة اليت ًب التوسل إليها. كعادة ما تًتؾ األ ضيية بكتسمى األ

 فيو. 
 .247 .، صاٞتزء الثاينمصدر سابق،  اس،موليَت  - 5

6
 - Ben Ali (D), Essai sur la Formation économique et Social Marocaine Pré-capitaliste, Thése Doctorat 

Sciences économiques a L’université de Gronoble 2, 1977, p. 221.  
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غبلؽ للمنطقة، . فعلى مستول منطقتنا نبلحظ أف حجم األسواؽ يعكس ضعف المبادالت كشبو ان1كظيفتو المعلنة
إذ نميز بين نوعين من األسواؽ: األسواؽ المحلية حيث اإلشعاع البشرم كاالقتصادم جد ضيق، ثم األسواؽ 
القبلية حيث كانت كل قبيلة غمارية تتوفر على سوؽ أك سوقين كبني خالد كمتيوة، مع العلم أف غمارة كانت تتوفر 

نتوفر على العديد من الوثائق التي توثق لنا عمليات البيع سوقا، تتمركز أساسا في الظهر الكلسي. ك  15على 
 كالتي استطعنا أف نصنفها على الشكل التالي:  2كالشراء باألسواؽ الغمارية

 3توزيع األسواؽ بمنطقة غمارة حسب أياـ االنعقاد

 المكاف عدد األسواؽ اليـو
 .كزكاف–باب برد 2 االثنُت
 نة تاكرارت، عُت احجار، بٍت بورزة، بٍت منصور، بٍت اٛتداٞتبهة، بٍت نبات، زيتو  8 الثبلثاء
 خزانة، بوكورة، تنقوب، بٍت حساف. 4 األربعاء
 فيفي، ا١تضيق، الوطى، كناف، شفشاكف، بٍت سلماف، بٍت خالد 7 ا٠تميس
 تاموركت، بٍت ٝتي ، ا١تلية، العنقود 4 السبت
 .ياتبٍت رزين، بٍت دركوؿ، أحد خضَتكركش، بٍت ز  4 األحد

 إذا تأملنا ىذا الجدكؿ، يمكن الخركج بمبلحظتين اثنتين: 

 إضافة إلى مدينة شفشاكف. )تاكرارت(غمارة الغربية تتوفر فقط على سوؽ كاحد  ػ إف 1

 معظم األسواؽ تنعقد يـو الثبلثاء. ػ أف 2

ا ليس الحصوؿ على لقد كانت المبادالت في األسواؽ الغمارية تتميز بالتقطع كعدـ االنتظاـ، كالهدؼ منه
على فكرة دقيقة حوؿ الترددات على األسواؽ الغمارية، غير أنو  كيصعب الحصوؿالنقد، كإنما الحاجيات. 

ببني دركوؿ كثبلثاء  كسوؽ األحدىو سوؽ السبت بواد الك  كونفدراليتهايبلحظ أف أىم سوؽ لقبائل غمارة خارج  
معو سكاف اغمارة إلى التردد على أسواؽ  كاف يضطريها، مما  ، نظرا لبعد األسواؽ كصعوبة الوصوؿ إل4بني احمد

                                         
 .109 .مرجع سابق، ص ،...تطور الهياكل القبلية شماؿ غرب المغرب ا٢تراس ا١تختار، - 1
 كثيقة عدلية تغطي كل قبائل غمارة تقريبا، حيث يدكر موضوعها على توثيق عمليات البيع كالشراء با١تنطقة ا١تدركسة.  98ى نتوفر عل - 2

3
 - Joan Nogué–José luis villanova, España en Marruecos (1912–1956) Discursos Geográficos e 

Intervención Territorial, Editorial Milenio, Primera Edición, Noviembre de 1999,p. 138.  

- Archivo General de la Administracion, Servicio de Reproduccion de Documentos, Peticion n 574, 

Sección Africa, Caja/Legajo 81/2390. 
4

  - Ibid., p. 138.  
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، ككاف يمكن التمييز بين مجموعتين من 1من مجتمع السوؽ إناثا 80 %خارج القبيلة، حيث كاف أكثر من 
 النساء: 

ج تبيع المناديل كاألغطية المصنوعة من النسي كالمجموعة الثانيةػ المجموعة األكلى تبيع األكاني الفخارية،  
. كرغم تردد الساكنة الغمارية على األسواؽ 2الساحلية( )غمارةبخطوط حمراء كبيضاء، كتنحدر من قرية تارغا 

فإنهم يحسوف بعدـ األماف، إذ صرح أحد الفبلحين بالعبارة التالية " إننا ال نتواجد  مثبل(كاد الك  )سوؽالمجاكرة 
 .3بقبيلتنا"

لها كظيفة التموين، حيث تقـو بتنشيط العبلقات بين الفبلحين  كعموما، فأسواؽ المنطقة الغمارية كانت
، أك من أجل الحصوؿ على 4كالتجار، كتسمح للوحدات المنتجة بحمل بضائعها إلى السوؽ كاستبدالها بأخرل

ىي العملة المغربية )دراىم سكة ـ 20كبداية القرف ـ 19الماؿ. ككانت العملة السائدة بالمنطقة طيلة القرف 
ـ أصبحت العملة األجنبية رائجة، 19، غير أنو خبلؿ العقود األخيرة من القرف 5ة( كما تبين بعض الوثائقكأكقي

 . 6خاصة اإلسبانية، نتيجة تدفق السلع األكربية على المغرب

قبائل غمارة تجاكزت الوظيفة االقتصادية كالدينية  كالمواسم فييتضح مما سبق أف األسواؽ األسبوعية 
سياسية، فنظرا لتوافد أعياف كشيوخ المنطقة عليها، تكوف الفرصة مواتية لمناقشة كضعية القرية،  لتلعب أدكرا

كمعرفة المستجدات. فمثبل عند إصدار ظهير سلطاني لتعيين قائد جديد بالقبيلة أك عزلو، أك ظهير لدعوة رجاؿ 
بشكل أسرع إلى جميع فئات  برليصل الخالقبيلة للمشاركة في حملة عسكرية، يتم اإلعبلف عنو في السوؽ 

، بما في ذلك الفصل في 7القبيلة، كما كاف السوؽ مقرا ثانويا لمؤسسة الجماعة المكلفة بتسيير شؤكف القبيلة
حيث كرد فيها ضركرة االجتماع في سوؽ االثنين  ـ،1923ىػ/ 1341النزاعات، كما تبينو كثيقة تعود إلى سنة 

زيات، أما موضوع االجتماع فهو االعتداء على رجل بالضرب )انظر الوثيقة  بترغة الواقعة فوؽ تراب قبيلة بني
كيظهر أف السوؽ كاف مؤسسة متعددة الوظائف، إال أف حجم األسواؽ بالمنطقة يعكس ضعف  العدلية(.

                                         
1

 - Mujeres Moras, "España y Marruecos", Revista Mensual de Estudios Hispano-Marroquíes, Núm. 6, 

Madrid, Octubre de 1935, p. 9.  

- Troin (F), Les Souks Marocains, Marchés Ruraux et Organisation de L’espace dans la Moitié Nord du 

Maroc, Thése Doct, Aix-en- Provence, edi –sud-CNRS- Ministére de L’Education Nationale, 1975, p. 

316.  
2

-  Mujeres Moras, "Espana y Marruecos …", op. cit., p. 10.  
 . 203 .مصدر سابق، ص ،الجزء الثاني، ...المغرب المجهوؿ موليَتاس، - 3

4
 - Maximilien Antoine Cyprien Henri Poisson de la Martiniére, et Napoléon Lacroix, Documents pour Sevir 

a L’étude de Nord Ouest Africaine…, op.cit, p. 350.  
 كقية.أف األداء كاف بالدرىم نقدا كأجلها ُب  ٣تموعة من عقود البيع كالشراء اليت نتوفر على نسخ منها كاليت هتم الفًتة ا١تدركسة كرد - 5
 . 73 .مرجع سابق، ص اٞتزء األكؿ، ،...المغرب المجهوؿ موليَتاس، - 6
 . 75 .ص اٞتزء األكؿ،سابق، مصدر  موليَتاس، - 7
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المبادالت، كفي السنوات العجاؼ التي كانت تصيب المنطقة المدركسة بشكل دكرم، كاف يفرض على قبائل 
 خركج من عزلتها كانغبلقها كالبحث عن مجاالت أكسع للمبادالت التجارية.غمارة ال

1كثيقة تبين دكر األسواؽ في الفصل بين النزاعات
 

 

 العالقات التذاصٓ٘ لكباٜل غناصٗ:  –2

بالرغم من ضعف المردكدية الفبلحية كقلة اإلنتاج بقبائل غمارة، فإنها سعت إلى ربط عبلقات تجارية مع 
، كجلب البضائع من جهات أخرل كتركيج 2اف الوسطاء يلعبوف دكرا أساسيا في ىذه العمليةمحيطها، كك

المنتوجات المحلية. كمن بين أنشطة تجار المنطقة متاجرتهم مع القبائل المجاكرة ككتامة كبني احمد، حيث نجد 
معدات الخشبية كالجوز كاللوز الرزينيين يحملوف بعض البضائع لبيعها في أسواؽ ىذه القبائل، كمنها األكاني كال

 .3كالبنادؽ

                                         
 .ستاذ ٤تمد عبد ا١تومن الغمارمكثيقة خاصة أمدنا هبا مشكورا األ - 1
ديدة، الدار البيضاء، الطبعة مطبعة النجاح اٞت ،1912–1860كسط بل الحماية، قبائل ساحل الريف األالريف قعبد الرٛتاف الطييب،  - 2

 . 161 .ص ـ،2008كىل األ
 . 242 .مصدر سابق، ص اٞتزء الثاين، ،...ب المجهوؿالمغر موليَتاس،  - 3
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ككانت تقـو المبادالت التجارية على مبلحة السواحل، ككاف لمرسى سيدم فتوح كمرسى تاغسة كمرسى 
الجبهة كترغة دكرا رياديا في ىذه المبادالت، حيث انفتحت على البحر األبيض المتوسط لتمارس التجارة 

مصدر تهديد للقراصنة األجانب، فتفوقت في ذلك مرات كفشلت  كتراقب مجاال بحريا، ظل لقركف عديدة،
. كبالرغم من ىذا التهديد األجنبي فقد كاف البحارة ينقلوف البضائع كالمسافرين على طوؿ الشريط 1مرات أخرل

الساحلي الممتد من الريف إلى تطواف، كتستعمل قوارب كانت تدعى "غرابو" كزكارؽ صغيرة "الفلوكات"، التي 
. كيذكر مولييراس أف مرسى تاغسة كاف يتوفر على قوارب 2ز بسهولة رسوىا عند الخلجاف كالمرافئ الطبيعيةتمتا

شراعية، كبواسطتها يقـو الغماريوف بنقل بعض المواد الفبلحية كالفوؿ إلى قبيلة قلعية كيتزكدكف منها بمواد أخرل 
تطواف فهي مختلفة، فالمدينة المغربية القديمة،  ، كيضيف مولييراس "أما المعامبلت التجارية مع3خاصة الملح

ترسل إلى غمارة كل أنواع المبلبس كاألثواب، مقابل خشب النجارة كاأللواح كالجوز كاللوز كالصامت، حيث 
ككانت مدينة تطواف ىي التي  ... تقطع الغابات الكثيفة كترسل الركافد الضخمة إلى مدينة تطواف بواسطة مراكب

 . 4لمنطقة كال تترؾ إال القليل لباقي األسواؽ"تحتكر تجارة ا

يتضح أف الخشب شكل أىم صادرات المنطقة، حيث إف جل الجباؿ الغمارية كانت غنية بالثركات 
الخشبية، خاصة أشجار األرز كالصنوبر، ككانت تموؿ بو بعض المدف كتطواف كالتي تصنع السفن الحربية كسبل 

باىتماـ المخزف كتصديرىا يتم بأمره، كما يبين ذلك ظهير سلطاني إلى قائد . ككانت ىذه المادة تحظى 5كغيرىا
أم حراسة الشاطئ الممتد من –ابقيناكم قبالة العسة ... المنطقة الشيخ علي بن مرزكؽ، كمما جاء فيها: "كبعد

تبطت تجارة ، كىكذا ار 6..." كقطع العود لمراكبنا الجهادية، فالزموا ذلك، كقفوا عنده–كاد ال إلى الجبهة
الخشب بالجهاد البحرم، حيث ازدادت في فترة السبلطين عبد الرحماف بن ىشاـ كمحمد الرابع كالحسن 

ـ، مما استدعى بناء 1860لبلستيبلء على السواحل المغربية، خصوصا بعد ىزيمة تطواف  فاألكربيو األكؿ، أطماع 
ى الخشب الغمارم في تزايد، سواء في أسطوؿ مغربي قوم لمواجهة ىذه األطماع، كلذلك كاف الطلب عل

الذم سيصل إلى  ـ،20أك في فترة الحماية اإلسبانية خبلؿ النصف األكؿ من القرف ـ 19النصف الثاني من القرف 
 حد االستنزاؼ.

                                         
 . 2920 .ص ،2002سبل  ،9معلمة المغرب، الجزء ، "مادة اٞتبهةبوشىت الفبلح، " - 1
تطاكف اٝتَت، مطبعة اٟتداد يوسف ، منشورات ٚتعية مساىمة في دراسة المجتمع المغربي ـ،19تطواف خبلؿ القرف عبد العزيز السعود،  - 2

 . 41 .ص ـ،1996واف خواف، تطإ
 . 232 .، مصدر سابق، صاٞتزء الثاين ،...المغرب المجهوؿموليَتاس،  - 3
 . 232 .مصدر سابق، ص ،...المغرب المجهوؿموليَتاس،  - 4
 . 232 .ا١تصدر السابق، ص - 5
، مرجع ... ظهائر سلطانيةعراب، د أـ )سعي1758–ىجرية 1172كىل ٚتادل األ 25بن عبد اهلل بتاريخ  رسالة من السلطاف ا١توىل ٤تمد - 6

 (. 100 .سابق، ص
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كقد ساعد كادم أكرينكا على نقل األخشاب من أعالي جباؿ بني رزين كبني سميح كمتيوة إلى الجبهة، 
األخشاب في مياه الوادم فيجرىا، كفي حالة ما إذا علقت بالصخور يقـو صاحبها  حيث كانت تلتقي ىذه

  .1بفكها، لتتمم مسيرتها، كعند كصولها إلى حوض الجبهة تنقل عبر البحر في اتجاه تطواف كقلعية

كإلى  ـ،19كإلى جانب الخشب، عرفت قبائل غمارة بعض المبادالت التجارية مع تطواف طيلة القرف 
رة الحماية اإلسبانية، حيث كاف يصل إلى تطواف عبر مرسى "مرتين" عدد من المراكب الصغيرة ذات حدكد فت

طنا، تأتيو من المراسي الصغرل الموزعة على الساحل الريفي، التي كانت تستعمل  18إلى  8حمولة تتراكح ما بين 
بادلة فقد كانت تطواف تتزكد من ىذه ، كأما البضائع المت2إلفراغ الحمولة كشحنها، مثل غصاصة كالجبهة كترغة

المناطق بالفواكو الجافة، خاصة اللوز كالجوز كالعنب المجفف، كبالمواد األكلية كخاـ الحرير كالخشب كجلد 
الماعز، كتصدر لها منتجاتها الصناعية مثل النسيج الصوفي كالببلغي كالقطاني كبعض المبلبس األخرل، 

ككاف المخزف يحرص على أف تتم ىذه المبادالت بشكل منتظم، كما . 3من أكربا باإلضافة إلى البضائع المستوردة
ـ، 1831تؤكد ذلك رسالة من السلطاف المولى عبد الرحماف بن ىشاـ إلى قائد تطواف محمد اشعاش مؤرخة سنة 

يركمهم  كغمارة تتسوؽ من تطواف في أمن كأماف كاطمئناف، كاستلمهم باإلحساف، كال تدع أحدا ...جاء فيها "
. كيبدك من ىذه الرسالة أف المبادالت التجارية بين تطواف كبادية غمارة، كربما كانت 4بظلم أك عدكاف. كالسبلـ"

تفرض عليها بعض الضرائب، كربما يتعرض التجار للمضايقة كالتعسف من طرؼ المكلفين باستخبلصها، كلذلك 
جرت العادة بتطواف أداء ضريبة المكس على البضاعة  يوصي السلطاف قائد تطواف بالعناية بهم كحمايتهم. كقد

الوافدة على المدينة، كما أف إفراغ الحمولة بمرسى مارتيل كاف يخضع لقوانين صارمة، يشرؼ على تطبيقها 
، كعليو كاف قائد القبائل الغمارية حريصا على ضبط رحبلت 5"قبطاف" المرسى، بهدؼ تأمين ىذه المبادالت

تجهين إلى مدينة تطواف، كيتضح ذلك من خبلؿ رسالة أخرل من قائد قبائل غمارة عبد القادر كأسفار السكاف الم
ـ، يخبره فيها بقرب كصوؿ أشخاص من قبيلة بني جرير لقضاء 1874ابن مرزكؽ، إلى خليفتو بتطواف سنة 

 .6حاجاتهم من المدينة كيوصيو باالعتناء بهم كالسهر على أحوالهم حتى ال يضر بهم أحد

                                         
 . 242- 232ص.  ، مصدر سابق، صاٞتزء الثاين، ...المغرب المجهوؿموليَتس،  - 1
 . 30 .، مرجع سابق، ص...ـ 19تطواف خبلؿ القرف عبد العزيز السعود،  - 2
 . 242 .مصدر سابق، ص موليَتاس، - 3
 . 279 .لد الثامن، مصدر سابق، ص، اجملتاريخ تطواف٤تمد داكد،  - 4
يوانة بعد ىل ظهره قبطاف ا١ترسى، فيزيل منو الشراع كا١تخطف كا١تقبض، كيضعهم ُب ا١تخزف بالدعند كصوؿ ا١تركب إىل مرسى مارتيل يصعد إ - 5

م دين ُب ذمتو، كبناء على ىذه الوثيقة تسلم لو شهادة بعدـ تركو بالبلد أكطاره لرب ليمارس ٕتارتو، كبعدما يقضي أىل اذلك ينزؿ رايس ا١تركب إ
 .40 .، مرجع سابق، ص... ـ19تطواف خبلؿ القرف عبد العزيز السعود،  أنظر ليو ا١تعدات اليت كانت ٤تجوزة.ترد إ

ل الحماية تطواف قب :ضمن ندكة ،"جوانب من عبلقة تطواف بقبائل غمارة خبلؿ القرف التاسع عشر انطبلقا من كثائق ٤تلية٤تمد خرشيش، " - 6
 . 122 .ص ،1994مطبعة ا٢تداية، تطواف  ،1992نونبر –14–13–12يـو  ،1912–1860
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يح أف مدينة تطواف ىيمنت على العبلقات التجارية مع قبائل غمارة، لكن ىذا لم يمنع من توسع صح
كتتم ف، حيث يقوؿ صاحب المغرب المجهوؿ: "حتى مع ببلد الري كطنجة أكشبكة العبلقات نحو مدينة فاس 

 كالزبيب كخصوصا الجوز العبلقات التجارية بين قبيلة بني خالد كباقي األجانب من خبلؿ تركيج الكيف كالطابة
بينما التاجر الغمارم يقضي أكقاتو مسافرا في أغلب األكقات كبائع متجوؿ، حيث يشاىد في بادية فاس  ...

. يتضح من ىذا الوصف أف العبلقات التجارية الغمارية لم تقتصر على 1كطنجة كالبرابر متنقبل بين دكاكيرىم"
ى المتاجرة مع األجانب، كىنا البد من استحضار خصوصيات الفترة المناطق المغربية المجاكرة، بل تعدتها إل

التجارية، التي تشتمل ـ 1861ـ كمخلفاتها بعد توقيع اتفاقية نونبر 1859المدركسة التي تميزت بحرب تطواف 
فصبل، صرحت بامتيازات ىائلة اقتصادية كمبلحية كسياسية كدينية، كمن أبرز فصوؿ ىذه االتفاقية  64على 
 :2تبطة بالوضعية التجارية للمنطقة المدركسةالمر 

 : ضماف الحرية التجارية للرعايا اإلسباف داخل األسواؽ المغربية.15الفصل  -
 : حرية المخالطة كالتجارة.7الفصل  -
 : تنظيم المبلحة البحرية بين الجانبين كالتعهد بتقديم العوف لمراكبهما.23/35الفصل  -
 لريف كمحاربة القرصنة.: تقييد نشاط بحرية ا25/26الفصل  -
 : السماح بالتجارة بين الحصوف المحتلة كاألىالي المجاكرين.45الفصل  -
 : السماح بالمخالطة كاالستعانة بالسماسرة كالوكبلء.47الفصل  -
 : التعهد بعدـ منع المتاجرة في الحبوب ساعة المنع.48الفصل  -
بل، الفواكو، الصوؼ، الجلد، : كضع جدكؿ الضرائب المقررة لمواد الحبوب، التوا50الفصل  -

 الزيادة فيها. كالتعهد بعدـالشحمة، المواشي، الدجاج، البيض، الغسوؿ، الشعير، القنب، 
 : السماح بتصدير الخشب.51الفصل  -
 : السماح بالصيد في السواحل المغربية.57/58الفصل  -

على المقدرات الموجودة  كىكذا حصلت إسبانيا على كل االمتيازات البحرية كالبرية من خبلؿ السيطرة
 18شماؿ المغرب بأقل األثماف، كلتعزيز ذلك، ستضع إسبانيا آليات جديدة لتنظيم ىذه التجارة، منها مرسـو 

                                         
 . 252 .ص اٞتزء الثاين،مصدر سابق،  موليَتاس، - 1
كىل، ، ٖتقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة األ3اٞتزء  حاضرة مكناس، أخبار عبلـ الناس بجماؿإتحاؼ أعبد الرٛتاف بن زيداف،  - 2

 . 517 - 481، ص ص. 2008القاىرة، 
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، كالهادؼ لجلب التجارة المغربية كالشمالية منها على كجو الخصوص إلى الموانئ كالثغور 1ـ1863مام 
 .2المتوسطية

ية في المنطقة المدركسة طغى عليها الحضور اإلسباني خبلؿ النصف يتضح مما سبق أف العبلقات التجار 
كىو ما أكده  .3سواء من خبلؿ القنوات الرسمية كالدبلوماسية أك من خبلؿ التهريب أيضاـ 19الثاني من القرف 

 Penon"لكنهم أصبحوا في السنين األخيرة، يتجهوف إلى بادس القديمة  صاحب المغرب المجهوؿ عندما قاؿ:
de Velez يشتركف بنادؽ ذات طلقات متكررة. كلن يمر قرف من الزماف حتى يتمكن رعايا صاحب الجبللة  حيث

. كال ننسى أف ىذه 4الشريف من التسلح كلية تقريبا من أكربا، بفضل عمليات التهريب كالبيع السرم لؤلسلحة"
ا للصوصية االجتماعية، فقطع الطرؽ ىدفـ 20كبداية القرف ـ 19العبلقات التجارية كانت خبلؿ نهاية القرف 

، حيث ساىمت طبيعة غمارة في تزايد حدة ىذه 5كالسطو على متاع الغير كاف يشكل عادة من الحياة اليومية
الظاىرة؛ إذ كانت تخلق ظركفا مناسبة لها، باعتبارىا مناطق محصنة طبيعيا، يصعب على الجند المخزني 

عش فيها اللصوص الذين يوجهوف غاراتهم على الممرات التجارية انطبلقا اقتحامها، فتتحوؿ بذلك إلى أككار يعش
منها، كقد يعلو شأف اللصوص في ىذه األماكن فيتحولوف من مجرد رؤساء للعصابات إلى شخصيات يحسب لها 

 .7، فمثبل الطريق من تطواف إلى فاس عبر ببلد غمارة كاف معركفا باللصوصية6حسابها

أثر بشكل سلبي على النشاط التجارم بمنطقة غمارة باالضطرابات، فإنو ساعد  كإذا كاف ىذا الوضع قد
على ازدىاره في مناطق أخرل، ألف القبائل الغمارية عموما كانت تحاكؿ الحفاظ على الحد األدنى من المعامبلت 

ة إلى أف تغادر التجارية، باللجوء إلى التقاليد المألوفة في ىذا الميداف، حيث كانت كل قبيلة تحمي القافل

                                         
1

 - Rezete Robert, Les Encalaves Espagnoles au Maroc, Nouvelles Editions Latines, Paris, 1976, p. 43  
 ،كىلعة األالطب، ـ الغزك كالمقاكمة0101-0711، الجزر المغربية المتوسطية )بادس، النكور، جزر ملوية، الرىاف، ثاكرة( إدريس الشلوشي - 2

 . 85 .ص ،2012، الرباط
توفرة على سبيل ا١تثاؿ: أكىل ا١تكتب التجارم بقنصلية إسبانيا بطنجة عناية خاصة با١تشاريع التجارية، ككاف يرسل تقارير كافية عن ا١تواد ا١ت - 3

 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza de la Provincia 1, Puerta del) بأسواؽ مشاؿ ا١تغرب كأسعارىا

Sol ) 
 ـ موضوعها التشاكر بُت قنصل إسبانيا كالربتغاؿ حوؿ سعر الصوؼ ُب السوؽ ا١تغربية:1871غشت  3كثيقة بتاريخ 

(A.M.A.E. H 2076–1860–1930 TANGER). 
صوؼ، السكر، ا٠تشب، باألسواؽ احمللية ـ من قنصل إسبانيا با١تغرب إىل كاتب الدكلة ٔتدريد موضوعها ٕتارة ال1898غشت  12كثيقة بتاريخ 
 ا١تغربية:

(A.M.A.E. H 1643–1890–1907 TETUAN) 
 . 242موليَتاس، مصدر سابق، اٞتزء الثاين، ص.  - 4
 . 4مرجع سابق، ص.  جوانب من تاريخ جبالة المعاصر...،عبد العزيز خلوؽ التمسماين،  - 5
 . 6، ـ. س، ص جبالة المعاصر... جوانب من تاريخعبد العزيز خلوؽ التمسماين،  - 6
 . 104ـ. س، ص  ـ...،1912–ـ 1894المقدس في المجتمع الجبلي سيدم ٤تمد الكتاين،  - 7
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حدكدىا، كقد تتعرض القافلة للنهب أك الغصب أك السرقة، كىنا يجتمع كجهاء القبيلة كيلزموف المعتدم برد ما 
اختلس أك يحملونو غرامة فادحة تثقل كاىلو، كإف اقتضى الحاؿ، تفرض على العائلة كالعشيرة. كقد يتفاقم األمر، 

ل ىذا القصاص يضمن حرية التجارة كحسن الجوار كالمحافظة على ألف مث القبيلة،فيفرض القصاص على أفراد 
. كمثل ىذه اإلجراءات ىي التي ساىمت في تنشيط حركة التجارة بغمارة 1المعامبلت الودية بين القبائل المجاكرة

تغير مع بالرغم من االضطرابات خبلؿ فترة ما قبل الحماية اإلسبانية؛ غير أف العبلقات التجارية لقبائل غمارة ست
)نتوفر على نسخة منها( اتفاقية بين القيادة ـ 1927نونبر سنة  4حلوؿ االستعمار، إذ سنجد في كثيقة موقعة في 

السياسية لمنطقة الزكمي التابعة للحماية الفرنسية كالقيادة السياسية لمنطقة غمارة، تلـز التجار الغماريين كتتحكم 
كيلو من  20تي سيخرجونها من أسواؽ منطقة الزكمي )مثبل عدـ تجاكز في نوعية البضائع التي سيدخلونها أك ال

، كلهذا سنجد االستعمار اإلسباني لجأ إلى إنشاء شبكة من الطرؽ البرية 2القمح أك الشعير للعائلة في األسبوع(
انظر انية )لتسهيل العمليات التجارية من جهة، كتشجيع المعمرين اإلسباف على االستيطاف بببلد غمارة من جهة ث

 (.الخريطة

3الت بقبائل غمارةاصتاال
 

 

                                         
 . 109 .صـ. س،  ،...صور من التاريخ البطولي لمنطقة جبالة " النضاؿ الجبلي األنظمة االجتماعية الجبلية"ا١تريٍت العياشي،  - 1

2
 -  Archivo General de la Administración , Servicio de Reproducción de Documentos, Petición n 564, 

Sección Africa, Caja/Legajo 81/1735. 
3

 - ADCP, Gomara, Caja 1, A/1–A/6, Carpeta A/2. 
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يتضح من ىذه الخريطة أف االستعمار اإلسباني اقتصر على ربط منطقة غمارة بمنطقتي الريف كاجبالة عبر 
، بينما بقيت القبائل الغمارية الوسطى )بني منصور كبني كالشاكفالطريق الرابط بين كتامة بباب برد كباب تازة 

ئل الساحلية )بني جرير كبني بوزرة كبني زيات( بعيدة عن الربط بالطرؽ التجارية الرئيسية، كىو ما سميح( كالقبا
 .يؤكد أف االستعمار اإلسباني كرس العزلة التي كانت تعاني منها المنطقة أصبل قبل الحماية اإلسبانية

 استنتاجات:

 ـ،20اسع عشر كالنصف األكؿ من القرف تؤشر الدالئل السابقة عن تطور تجارة ببلد غمارة في القرف الت
ذبذبات نشاطها التجارم كانت حساسة للظرفية  أفكلئن كانت ىذه السوؽ نائية في جباؿ الريف، فالظاىر 

المغربية العامة، ككانت متأثرة بالظركؼ المحلية، كبما أف قسطا من الركاج كاف يتناكؿ اإلنتاج الزراعي كالرعوم 
رفية األكربية كانت مؤثرة بصفة غير مباشرة. كتتمثل ىذه الظرفية األخيرة في تغير أسعار الموجو للتصدير، فإف الظ

البضائع التي كاف يصدرىا المغرب، بينما كانت الظرفية المغربية تتمثل في عوامل أخرل تتعلق بتوفر المحاصيل 
ي، كبتدىور تجارة شماؿ المغرب الزراعية أك نقصانها، كباألزمات التي أحدثها الصداـ العسكرم المغربي األكرب

 كباألزمة النقدية.

كمعلـو أف انفتاح المغرب على البضائع األكربية، بصفة متزايدة، طيلة القرف التاسع عشر كبداية القرف 
العشرين، كتسريعو لتصدير بضائعو إلى أكربا، كلها أمور ربطت السوؽ المغربية بالطلب األكربي ربطا كثيقا، 

بصفة عامة، فترة توسع األسعار  1873–1851فترة الحماية اإلسبانية، كبينما كانت فترة  استمرت إلى حدكد
كتقدمها كارتفاعها في أكربا، كاف المغرب يستفيد من ذلك، أما الهبوط االقتصادم الكبير في أكربا كالذم داـ من 

مواده كخاصة بعد شديدة على المغرب، حيث ضايقت  1885–1880فقد كانت فيو فترة  ،1895إلى  1873
 افتتاح قناة السويس، أصواؼ استراليا كجلود الهند، كىي مواد كانت قبائل غمارة تنتجها بكثرة.

أما عناصر األزمة المغربية فكانت تتمثل في سنوات الجفاؼ حيث كانت المحاصيل ىزيلة كضعيفة، كما 
أثر على تجارة المنطقة المدركسة، أف انهزاـ المغرب في حرب تطواف كما تبل ذلك من معاىدات كتعويضات 

الضربة القاضية التي تلقتها تجارة المنطقة، حيث ستتجو لخدمة المعمر ـ 1912كيبقى توقيع معاىدة الحماية 
 لتجارم يشهد عجزا مزمنا للمنطقة.كالمستعمر، كىو ما سيجعل الميزاف ا
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 اصٖ.الفصل الجاىٕ: الغٔاع٘ اجلبأٜ٘ ّتأثريٍا علٙ االقتصار الػن

 و22ّبزآ٘ الكضٌ و 11مػضب الكضٌ املبشح األّل: ىظضٗ عً عٔاع٘ اجلبآات يف  

ـ 19اكتست الضرائب أىمية كبيرة بالنسبة للدكؿ كالكيانات السياسية التي حكمت المغرب خبلؿ القرف 
يو إقرارا من كفي فترة الحماية اإلسبانية كالفرنسية، ذلك ألف تحصيلها لهذه الضرائب يعني في جملة ما يعن

كتأكيد شرعية حكمها، كما أف مداخيل الضرائب تساىم في  1المناطق التي تدفعها بنفوذ كسيادة ىذه الدكؿ
 2تدعيم موارد ىذه الدكؿ، كتمكنها من مواجهة األعباء العسكرية كالمصاريف المخزنية المختلفة

تماعي، لذلك فرض قدرا معلوما كاإلسبلـ حين فرض الضرائب، كاف يهدؼ منها خلق توازف اقتصادم كاج
سنويا أك موسميا على إنتاج األراضي الزراعية كالثركة الحيوانية أك المعدنية كالعقارات التجارية أك السكنية ذات 

: الفيء بما فيو الخراج كالجزية كالضريبة التي تفرض على كل أكال، كقد شملت ىذه الضرائب الشرعية، 3الدخل
 تؤخذ: الزكاة بما فيها تلك التي ثالثاكالغنائم.  4: الخمس بما فيو الركازثانياأىل الذمة، ك التجار المشركين كتجار 

 عن المواشي كعن الزرع كالثمار كعن المعادف بما فيها الذىب كالفضة.

كإذا كانت التعاليم اإلسبلمية نظمت كسطرت بنود النظاـ الضريبي، فإف السلطة المركزية فرضت ضرائب 
في فترة ما قبل الحماية، كاف تأسيس النظاـ الجبائي نتيجة لضغط الميزانية، الناتج عن الوضعية غير شرعية، ف

المالية العامة التي تدىورت ألسباب عدة، مرتبطة بزيادة النفقات كبتقلص اإليرادات معا. فالنفقات الناتجة عن 
سعار متزايدة، أثقلت بشكل متدرج المواجهات العسكرية كالمترافقة مع ضركرة الحصوؿ على أسلحة حديثة بأ

دفعتو إلى إبراـ العديد من  كأركباالتكاليف العمومية، كفضبل عن ذلك فإف تطور العبلقات التجارية بين المغرب 
المعاىدات، كاف من نتيجتها تقليص األرباح التي كاف يمكن جنيها من عمليات التجارة الدكلية. كىكذا كأماـ دين 

 لمبلذ الوحيد ىو اللجوء إلى الضريبة.ا بقيخارجي متزايد، 

 ككاف النظاـ الجبائي المعموؿ بو، قبل الحماية، يتكوف من االقتطاعات التالية:

                                         
 . 12 .ص ،2002مطبعة دار النشر ا١تغربية، (، 19القرف )تاريخ السياسة الجبائية بالمغرب عبد الغٍت خالد،  - 1
 . 35 .ص ،1995 ،2السنة  ،6، العدد ملمجلة أ، "ثَت الضرائب على النشاط التجارم ٔتغرب القرف السادس عشرعثماف ا١تنصورم، "تأ - 2
 ص ،1983، السنة 233، العدد دعوة الحق، "نتاج لصاحل الطبقة احملتاجةب ا١تالية ا١تفركضة على كسائل اإلالضرائعبلؿ ا٢تامشي ا٠تيارم، " - 3

 . 71–70 ص.
 ذىب ٚتهور الفقهاء :ىل اٞتاىلية، ففي ا١توسوعة الفقهية: كُب االصطبلح: ىو كل ماؿ علم أنو من دفن أتعريف الركاز عند ٚتهور العلماء - 4

أف الشافعية خصوا ال على كل ما كاف ماال على اختبلؼ أنواعو، إ ىل اٞتاىلية، كيطلق)ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة( إىل أف الركاز ىور ما دفنو أ
ك ا١تخلوؽ فيشمل على ىذه ا الركاز عند اٟتنفية فيطلق على أعم من كوف راكزه ا٠تالق أمكالفضة دكف غَت٫تا من األمواؿ. أطبلقو على الذىب إ

 ا١تعادف كالكنوز.
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 العؾض ّاهلزٓ٘ ّاملهػ. –1

من غلتها  % 10األراضي الفبلحية المنتجة التابعة لسلطة الدكلة تخضع القتطاع يعادؿ  العشر: كانت -
 .1لمنفذ تحت اسم العشر نوعا من الزكاة على الدخل الفردمكثمارىا، ككاف ىذا االقتطاع ا

في بدايتها تقدـ طواعية من  ككانت الهديةالهدية: كىي ىبة تهدل للسبلطين بمناسبة االحتفاالت الدينية،   -
، في شكل إتاكة سيادية. ككاف مبلغ الضريبة محددا ذلك إلزاميةقبل القبائل إلى السلطاف، لكنها أضحت بعد 

 .2، كيتوجب على القبائل تسديده حالما يعطى اإلذف لؤلمناء باستيفائهاسلفا

المكس: فقد أصدر سيدم محمد بن عبد اهلل، منذ بداية حكمو، مرسوما بجباية "المكس" أك الضريبة  -
. 3المتنوعة على عمليات التجارة الداخلية. ككاف قد استصدر قبل ذلك "فتول" أك استشارة مؤيدة من العلماء

انت ىذه الضريبة حجر عثرة دائما بين السلطة كالمدف الكبرل. كالمعنى األكؿ للفعل "مكس" ىو في الواقع كك
 .4خدع شخصا في السوؽ

 اجلظٓ٘ ّاخلضاز ّالظناٗ. –2

الجزية أك "ضريبة الرؤكس": ضريبة يدفعها غير المسلمين لبلستفادة من حماية السلطاف المسلم، كىي  -
ى المواطنين لتمويل الدفاع عن الوطن كحمايتو، فخبلفا العتبار الجزية رمزا للخضوع أيضا ضريبة مفركضة عل

، ككانت ضريبة 5للنظاـ اإلسبلمي، فإنها في الواقع بديل مالي عن الخدمة العسكرية اإللزامية على المسلمين
)اليهود  الرؤكس ىذه قد أدخلت إلى المغرب من قبل إدريس بن إدريس الذم اجتباىا من أىل الكتاب

كالنصارل( كفي بداية تطبيقها، كاف المبلغ المحدد من قبل الخليفة مفركضا على كل شخص قادر على حمل 
 .6معفيين منها اكانو السبلح، باستثناء النساء كاألطفاؿ كالمسنين الذين  

ر الخراج: كىو بالمعنى الحرفي، محصوؿ األرض. كىي ضريبة عقارية على األراضي التي يستمر غي  -
المسلم في استغبللها كلو أنها أمبلؾ إسبلمية، غير أف كرثة ىؤالء المالكين غالبا ما يعتنقوف اإلسبلـ فيما بعد، 
كبما كاف ذلك يفلس الخزينة لو أفلتهم من ىذا الخراج، فقد انتهى األمر إلى عدـ تغيير كضعية األرض بتغير 

                                         
ًب إعداد  ،2012شتنرب/ ، إحالة ذاتية"تماعيالتنمية االقتصادية كالتماسك االج :النظاـ الضرييب ا١تغريب"، المجلس االقتصادم كاالجتماعي - 1

 . 54 .التقرير من طرؼ اللجنة الدائمة ا١تكلفة بالشؤكف االقتصادية كا١تشاريع اإلسًتاتيجية، ص
 . 55 .، مرجع سابق، ص"التنمية االقتصادية كالتماسك االجتماعي :النظاـ الضرييب ا١تغريب، "المجلس االقتصادم كاالجتماعي - 2

3
 - Laarbi Essakali, Henri Maurin, Le Mémorial du Maroc, Editions Nord Organisations, Tome 4, Rabat, 

1985, p. 119.  
 . 55 .صـ. س، ، "...التنمية االقتصادية كالتماسك االجتماعي :النظاـ الضرييب ا١تغريب، "المجلس االقتصادم كاالجتماعي - 4
 . 76 .ص ،2009، مطبعة اماكراؼ، الدار البيضاء، مية بالمغربتدبير المالية العمو سعيد جفرم،  - 5
 . 6.، ص1978مطبعة الساحل، الرباط،  ،التشريع الضريبي المغربيالسيد عبد ا١توىل،  - 6
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لطاف الذم كاف يحدد حصة المحاصيل التي يختار يجرم تقدير قيمة الخراج عموما، من قبل الس .1مالكها
اقتسامها معهم، كما يمكن تسديد الخراج كذلك بالنقود المتداكلة. ككاف السلطاف الموحدم عبد المومن بن علي 

 .2قد قرر إجراء مسح "تكسير" لكامل شماؿ إفريقيا كاقتطاع ثلث على حساب الجباؿ كاألراضي غير المنتجة
ي اإلىماؿ، بسبب صعوبات كضعو موضع التطبيق، تم استبدالو في العهد السعدم بضريبة كلدل كقوع الخراج ف

عقارية أخرل، ذات أصل مماثل تقريبا، كىي النائبة، ضريبة البدؿ. كانت النائبة مستحقة على القبائل التي لم 
التمييز الذم جرل بو . كمن ثمة فإف 3تكن تؤدم الخدمة العسكرية على مجموع األراضي المنتجة التي تستغلها

 .4يعود إلى تلك الفترة لها(العمل بين قبائل الكيش )قبائل عسكرية معفاة من النائبة( كقبائل النائبة )الخاضعة 

الزكاة: كىي بالمعنى الحرفي التزكية أك الصدقة الشرعية، ككانت كظيفة الزكاة أكال تطهير دخل  -
لم منتج أف يدفعو، معربا بذلك عن تضامنو مع الجماعة. كىي المسلمين كأموالهم، كىي مبلغ يجب على كل مس

. كىناؾ العديد من الرسائل السلطانية التي كانت تنص على ضركرة 5الركن الثالث لئلسبلـ بعد الشهادة كالصبلة
رة جمع الزكاة من القبائل الغمارية، كنذكر في ىذا الصدد رسالة عبد الرحماف بن ىشاـ إلى قائده على قبائل غما

خديمنا األنصح القايد محمد اشعاش أعانك اهلل كسبلـ عليك كرحمة اهلل تعالى كبركاتو، كبعد، : "عندما يقوؿ
... فاجتهد في إطاحة القبيلة كحسم  كعلمنا ما حزت من زكاة غمارة ... كصلنا كتابك كعرفنا ما تضمنو خطابك

كالقبائل جادكف في أداء  ... يدؾ إف شاء اهلل فستستقيم أحوالهم كتتحسن خدمتهم على ... مادة الفساد منها
. كفي رسالة ثانية عن أىمية الزكاة لدل السلطة المغربية خبلؿ النصف الثاني 6الواجب عليهم كفقك اهلل كالسبلـ"

من القرف التاسع عشر، التي تؤكد أنها كانت تدفع من طرؼ القبائل الغمارية كل سنة، كما توضح أنها كانت سببا 
"خديمنا القائد محمد اشعاش أعانك اهلل كسبلـ عليك كرحمة اهلل  :اء قواد القبائل، حيث جاء فيهافي إعف

كبركاتو، أما بعد فقد كتبنا لغداكش أف يرفع لك زكاة قبيلة غمارة في السنة الماضية كفي ىذه السنة، فإذا دفع لك 
ند ذلك نكتب لك كالية غمارة، فقد بلغنا أنها كحزتو من عنده يأتينا كتابو بالدفع لك ككتابك بالحيازة لذلك فع

 . 7..." قريبة من تطواف كأسواقهم كمرافقهم كلها منها

                                         
 .7 .صـ. س،  السيد عبد ا١توىل، - 1

2
 - Laroui Abdellah, L’Histoire du Maghreb, t 1, Petite Collection Maspero, Paris, 1976, p. 168.  

 . 79 .مرجع سابق، ص سعيد جفرم، - 3
4

 - Les Finances des Collectivités Locales au Maroc, Essai d’une Approche Global des Finances Locales.  
 . 15 .، مرجع سابق، ص...تاريخ السياسة الجبائية بالمغربعبد الغٍت خالد،  - 5
، ٤تفظة مديرية الوثائق الملكية بالرباطىل القائد ٤تمد اشعاش. من السلطاف عبد الرٛتاف بن ىشاـ إرية ىج 1241رسالة مؤرخة بتاريخ  - 6

 .TH-100ٖتت رقم  ـ،1986–ـ 1786غمارة 
ة ، ٤تفظمديرية الوثائق الملكية بالرباطىل القائد ٤تمد اشعاش. من السلطاف عبد الرٛتاف بن ىشاـ إىجرية  1244رسالة مؤرخة بتاريخ  - 7

 .TH-100ٖتت رقم  ـ،1986–ـ 1786غمارة 
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كفي المغرب كبالرغم من أف أصل الزكاة موجود في النص القرآني، لم تكن للزكاة آليات التحصيل القسرم 
الزكاة تصرفا طوعيا محضا يأتيو  . كىكذا أدل التخلي عن تحصيلها إلى جعل1المقاـ من قبل السلطات اإلدارية

 لهذه الصدقة من تأمين احتياجاتهم الحيوية. 2المؤمنوف لتمكين األشخاص المستحقين

 احلضن٘، املْى٘، الغدضٗ، الػضام٘ ّالتْٓظٗ. –3

: ىي التجريدة المسلحة التي تطلب من القبيلة من قبل السلطاف، عندما كاف يريد القياـ بحملة عسكرية، الحركة
ف كجهاء القبائل ىم الذين يشاركوف في ىذه الضريبة. ككانوا يجهزكف أنفسهم بأنفسهم، كيعبئوف خدمهم ككا

 .3كيتلقوف كمكافأة جزءا من الغنيمة

 : تحيلنا على التجهيزات كالمؤف التي كانت القبائل تخصصها لجيوش كمساعدم المخزف أثناء جوالتهم.المونة

 .4ا القبيلة للموظفين الذين يقيموف على أراضيها ألم سبب كافكتمثل السخرة العموالت التي تدفعه

ىي التعويض المالي عن ضرر ألحقو أحد أفراد قبيلة ما )كحالة التمرد كالسلب أك الجريمة  كالغرامة أك "شمارة"
 المرتكبة على أرضها( كتنحدر من مبدأ المسؤكلية الجماعية.

 من إنجاز تجهيزات ذات نفع مشترؾ أك القياـ بأعماؿ السخرة.كىي ضريبة خدمية كانت تمكن  التويزةكأخيرا 

كعموما فالمناطق التي ال يستطيع فيها المخزف تأمين جبايتو بصورة عادية، فإنو يتدخل عسكريا لتأمين تلك 
الجباية، فينظم بهذه المناسبة "حركة" مجهزة من العسكر الخاص كمن القبائل التي ال تؤدم النايبة )قبائل 

 .5ش( ككذلك من القواد كأعياف المناطق، كيبعث إلى ىؤالء برسائل تحث على تنظيم الحركةالجي

 آثاص الرتتٔب العظٓظٖ علٙ امليطك٘ –4

الذم قرره موالم عبد العزيز  اإلصبلحيندرج الترتيب في إطار اإلصبلح الجبائي الحديث. ككاف ىذا 
لنظاـ القديم القائم على الزكاة كالعشر كالرسـو األخرل يهدؼ إلى إقامة ضريبة جديدة على األمواؿ، تحل محل ا

. كلما كاف موالم عبد العزيز خليفة موالم الحسن األكؿ الذم شرع ىو نفسو في العديد من محاكالت 6السيادية

                                         
 . 6 .صـ. س، ، ...التشريع الضريبي المغربيالسيد عبد ا١توىل،  - 1
سورة "من  60ية ُت كُب سبيل اهلل كابن السبيل"اآلا٪تا الصدقات للفقراء كا١تساكُت كالعاملُت عليها كا١تؤلفة قلوهبم كُب الرقاب كالغارم"إ - 2

 ف الكريم.القرآ"التوبة
3

 - Noureddine Bensouda, Analyse de la Décision au Maroc, Éditions la Croisée de Chemins, Casablanca, 

2009, p.119.  
 . 55 .مرجع سابق، ص ...،المجلس االقتصادم كاالجتماعي - 4
 . 80 .، مرجع سابق، ص...تاريخ السياسة الجبائيةعبد الغٍت خالد،  - 5
 . 13–12 ص. مرجع سابق، ص ىل،عبد ا١تو  السيد - 6
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اإلصبلح الجبائي )تعميم الضريبة، تحديد مبلغ الضريبة الفبلحية الواجب دفعو على كل قبيلة، للحد من حق 
 الممنوح للعماؿ، مع محاكلة إدخاؿ نوع من التدرجية في الضريبة، كإصبلح إدارة "األمانة"(. التقييم

كاف ىذا اإلصبلح الجديد المعركؼ باسم "الترتيب" يتمثل في اتباع سياسة جبائية تقـو على العدؿ 
بها من قبل العديد كالمساكاة، كال تحابي أم شخص بامتياز كال حصانة من الضرائب المحلية، التي كاف يتمتع 

 .1من األشخاص

كما استهدؼ الترتيب تطهير المجتمع كاالقتصاد المغربيين اللذين كانا يعيشاف أزمة مالية مردىا على كجو 
الخصوص، عدـ اىتماـ الناس بدفع ضرائبهم. كمع ذلك فقد تم إقرار الترتيب في ظرفية داخلية خاصة، كفي فترة  

سية على الحدكد الشرقية كاإلسبانية كمن جهة الشماؿ. كىكذا، إذا كاف مشركع كانت تتزايد فيها الضغوط الفرن
اإلصبلح الجبائي قد نشأ من ضركرة محلية تخص المغاربة، فإنو لم يسلم من التأثيرات األجنبية، كال سيما 

 .كاإلنجليزيةالفرنسية 

اقتصاد المغرب، من خبلؿ أثر مزدكج على  1906لقد كاف للتوقيع على معاىدة الجزيرة الخضراء سنة 
تقليص المداخيل المتعلقة برسـو الجمارؾ، نتيجة إلقامة نظاـ "الباب المفتوح" كتحديد نطاؽ الضرائب المقتطعة 

 داخليا تبعا لما تم تحديده من ضرائب في المعاىدة المذكورة.

كانت ذات طابع   جل االنتفاضات التي قامت خبلؿ فترة ما قبل الحماية إلى أفكما نستطيع أف نخلص 
كانتهاء بالحملة التي قاـ بها ـ 1873سنة  3، كىو ما تؤكده مجموعة من األحداث بدءا من انتفاضة فاس2جبائي

ـ 19ـ، كقد تميزت ىذه الفترة، ال سيما في الربع األخير من القرف 1889موالم الحسن األكؿ إلى الشماؿ سنة 
ة بسبب الحمايات كاالمتيازات التي حصلت عليها الدكؿ بالفوضى الضريبية، حيث كاجو المغرب مواقف صعب

األكربية بمقتضى المعاىدات التي أبرمتها مع المغرب في فترات متباعدة. كبمقتضى ىذه المعاىدات أعفي 
مما سيؤدم إلى استنزاؼ  4األجانب من الضرائب كالرسـو التي يتحملها المغاربة، باستثناء الضرائب الجمركية

. 5كبالتالي البحث عن موارد جديدة إما باالقتراض أك فرض ضرائب جديدة على المواطنين المغاربة خزينة الدكلة،
كىو ما أثر على القدرات الشرائية للساكنة المغربية عامة كالغمارية خاصة، كما يترجم لنا ىذا التأثير المثل العامي 

"ركد بالك يا الحراث في ىاذ الزماف الصعيب  يقوؿ:الذم كاف منتشرا في قبائل غمارة حوؿ ضريبة الترتيب إذ 
                                         

1
 - Roland Lebel, L’impôt Agricole au Maroc "Le Tertib", Emile Larose, Paris, 1925, p. 58.  

 . 104، مرجع سابق، ص. سياسة الجبائية بالمغرب...تاريخ العبد الغٍت خالد،  - 2
ٟتسن كاشًتط ىل فاس السلطاف موالم اياسة اٞتبائية للمخزف، حيث بايع أىذه االنتفاضة اليت عرب فيها ا١تموؿ ا١تغريب عن سخطو من الس - 3

يبة عجلت باندالع الفتنة يـو مُت مستفاد فاس )٤تمد ابن ا١تدين بنيس( ٢تذه الضر الدباغوف ُب بيعتهم أف يزاؿ عنهم ا١تكوس، غَت أف إعادة أ
 . ـ 1873كتوبر أ 15

 . 8 .، مرجع سابق، ص...ربيالتشريع الضريبي المغالسيد عبد ا١توىل،  - 4
 . 97 .، مرجع سابق، ص...تاريخ السياسة الجبائية بالمغربعبد الغٍت خالد،  - 5
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إصبلح النظاـ الجبائي في  إف تجربةراني بعث الحايك كالتليس باش خلصت الترتيب "كبالتالي يمكننا القوؿ 
 المغرب قد فشل للعوامل التالية:

م يقاكمو : عجز المخزف عن التطبيق الفعلي للترتيب، إذ كاف غير قادر على تنزيلو عمليا، حتى كإف لأكال
 ذكك االمتيازات كالمصالح؛ فالجهاز اإلدارم استشرل في تبلبيبو الفساد.

: األكضاع البئيسة للبوادم في القرف التاسع عشر، إذ استطاع تبياف مظاىر أزمة كعتاقة القطاع ثانيا
 الفبلحي، الذم شكل المهنة الرئيسية لغالبية الساكنة.

لتي حمَّلتها األبحاث جزءا كبيرا من المسؤكلية في كأد التجربة، إذ : الدكر السلبي للقول األجنبية اثالثا
 سعت إلى إفشاؿ الترتيب تحقيقا ألىدافها االستعمارية.

 املبشح الجاىٕ: الغٔاع٘ اجلبأٜ٘ املدظىٔ٘ بػناصٗ ّعالقتَا بباقٕ املياطل.

 ممٔظات اليظاو الضضٓيب يف قباٜل غناصٗ قبل احلنآ٘.–1

سائل المخزنية التي تتعلق بالمنطقة، فإف كافة قبائل غمارة كاف المخزف يعفيها في حسب مجموعة من الر 
غالب األحياف من الواجبات الضريبية، كال تقدـ إال الهدايا في األعياد، خاصة عيد المولد النبوم الشريف، أك 

يقدموف حصة من ماؿ  عند بيعة سلطاف جديد، إعرابا عن خضوعهم كإقرارىم لبيعتو. باإلضافة إلى ذلك كانوا
أحباس بعض أمبلؾ المخزف بهذه القبائل. كفي مقابل ىذا االمتياز تقـو ىذه القبائل بالعسة كحراسة شواطئ 
المنطقة كالمشاركة في الخدمة العسكرية عند الضركرة، ثم تقـو بتزكيد المخزف بالخشب الجيد لصناعة السفن. 

. ككانت األعشار 1ير كافة قبائل غمارة من الواجبات المخزنيةكقد صدرت مجموعة من الظهائر السلطانية لتحر 
كالزكاة تجمع لتصرؼ على الفقراء كفي الجهاد، كما ىناؾ فتول للشريف العلمي تقوؿ بعدـ جواز فرض 

 .2الضرائب على الصيادين

ـ، 19رف كقد تمتعت قبائل غمارة بهذه االمتيازات دكف غيرىا من القبائل إلى حدكد النصف األكؿ من الق
حيث بدأ فرض الضرائب عليها، لكن استخبلصها كاف يتم بطرؽ غير مباشرة، أك أنها من إحداث عامل السلطاف 
على المنطقة، كلذلك نجد ساكنة المنطقة لم ترضخ لسلطة محمد اشعاش، عندما أراد فرض الضرائب عليهم، 

ة، فتدخل السلطاف المولى عبد الرحماف أنها كانت تمر بسنوات عسير ك  فساءت األكضاع بهذه القبائل، خاصة
لحل ىذه المشكلة، إذ يقوؿ في رسالة كجهها إلى محمد اشعاش: "فاعلم أف قبيلة غمارة قليلة الجدكل كال في 
جبايتها كبير الفائدة، كبعفافك عنهم كغضك الطرؼ عن مسيئهم، آؿ أمرىم إلى ما ترل من الغوغاء كالتولية 

                                         
 . 122 .، مرجع سابق، ص...ظهائر سلطانية برعاية الربط كحراسة الشواطئ المغربيةسعيد أعراب،  - 1
 . 122 .مرجع سابق، ص سعيد أعراب، - 2
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فساعدناىم في غرضهم القائل ألمور ال تخفى عليك، منها  ... ي ذلك في ازديادكالعزؿ كالغالب أف أمرىم ف
 .1..." ضعف ببلدىم كصعوباتها كال طائل تحت ذلك

كىكذا نبلحظ أف السلطاف كاف يتدخل للحد من تعسفات القواد في جمع الضرائب، كيعفي القبائل 
موجهة إلى نفس العامل على ضركرة إعفاء القبائل الفقيرة. كنجده يؤكد )المولى عبد الرحماف( في رسالة أخرل 

فغير خاؼ عليك أف غمارة قبيلة قليلة الجباية، كثيرة الشكاية، ال يحصل على  "... :الغمارية من الضرائب لفقرىا
يتعرضوف –من دكف شك–، ككما سبق فإف أىالي غمارة كانوا2طائل منها لوالية كأف متيوة من جملتها ..."

ؼ ىذا القائد كأعوانو، كربما يبتزكف في أداء الضرائب عندما يتوجهوف لقضاء أغراضهم من لمضايقات من طر 
ينة مدينة تطواف كممارسة التجارة، بحيث يزيد السلطاف مؤكدا لقائده على أف تتم رحبلت الغماريين إلى ىذه المد

 كال تدعناف. كاستملهم باإلحساف، كغمارة تتسوؽ تطواف في أمن كأماف كاطمئ "... :في أماف كيوصيو بالعناية بهم
. كفي ظهير آخر للسلطاف موالم الحسن األكؿ إلى الشيخ بن مرزكؽ سنة 3..." أحدا يركمهم بظلم أك عدكاف

"خديمنا األرضى الشيخ بن مرزكؽ أعانك اهلل كسبلـ عليك كرحمة اهلل تعالى كبركاتو، كبعد،  يقوؿ فيها:ـ 1877
لك في كيل الزرع من تطواف بقصد التقريب على مساكين تلك الناحية لجذبها فقد كصلنا كتابك طالبا اإلذف 

كطلب أمرنا الشريف للمكلفين بذلك كقد أذنا لك كىا نحن أمرنا األمناء ىناؾ بأف يسرحوا لك ما تكتب لهم 
 .4..." عليو من ذلك

لة من القائد أحمد بن مرزكؽ كقد كانت ىذه القبائل تقدـ الهدايا للسبلطين عند البيعة، كما تخبرنا بو رسا
أف قبائل غمارة كانت أيضا تقدـ بمناسبة  ـ،1847مارس  14إلى األمير سيدم محمد بن عبد الرحماف بتاريخ 

عيد المولد النبوم ىدية للسلطاف كل سنة، جاء فيها: "النصر كالتمكين كالفتح لموالنا أمير المؤمنين، كنجلو 
ا يستحقو سيدنا من التعظيم كالتبجيل كالتشريف أننا كجهنا لحضرتك ... كبعد أداء م الشريف سيدم محمد

السعيدة باهلل أربعة رجاؿ من أعياف إخواني غمارة بهدية عيد النبوم، رزقنا اهلل كإياىم رضاؾ كامتثاؿ أمركم 
اء لهم كاألدب في جنابكم العالي باهلل. فالملتمس من موالنا القبوؿ كالرضى باليسر من خدامكم غمارة كالدع

. كتزيد الرسالة موضحة األكضاع االقتصادية بالمنطقة كالتي كانت متردية بسبب قلة األمطار 5..." بالبركة كالهداية
ككعورة التضاريس، باإلضافة إلى غبلء األسعار: "فإنهم سيدنا في غاية ما يكوف السنة كعدـ معيشة الببلد فاف 

                                         
 . 244 .ص ،8ج  تاريخ تطواف،٤تمد داككد،  ـ،1831ىل القائد ٤تمد اشعاش سنة اف إرسالة من ا١توىل عبد الرٛت - 1
 . 279 .مصدر سابق، ص ،8ج  تاريخ تطواف، ٤تمد داككد، - 2
 . 279، ٤تمد داككد، مصدر سابق، ص. 1831رسالة سابقة الذكر، من ا١توىل عبد الرٛتاف بن ىشاـ إىل القائد ٤تمد اشعاش  - 3
أطلس ـ، ٤تمد ابن عزكزحكيم، 1877مام  10ىجرية/ 1294ربيع الثاين  26لسلطاف ا١توىل اٟتسن األكؿ إىل الشيخ بن مرزكؽ رسالة من ا - 4

 . 183، مرجع سابق، ص. ...قبائل غمارة
، ...ل غمارةأطلس قبائـ، ٤تمد ابن عزكز حكيم، 1847رسالة من القائد أٛتد بن مرزكؽ إىل األمَت سيدم ٤تمد بن عبد الرٛتاف، سنة  - 5

 . 171مرجع سابق، ص. 
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، كلذلك كاف المخزف يأخذ بعين االعتبار 1..." ا اهلل كإياىم برحمتوالزرع بها ال يوجد كاألسعار ال تنحصر تغمدن
 ىذه الظركؼ للتخفيف أك إعفاء ىذه القبائل من أداء الضريبة.

لكن ما يمكن التأكيد عليو ىو أف اإلعفاء الضريبي لم يكن دائما، خصوصا الضرائب الشرعية، حيث يتم 
وف خزينة الدكؿ تعرؼ نقصا في المداخيل، أك من أجل ملء استخبلص قدر معين من الماؿ في الحالة التي تك

الثغور كدعم الجهاد، كىذا ما نلمسو في ظهير السلطاف موالم عبد الرحماف بن ىشاـ إلى القائد عبد الرحماف 
كتابنا ىذا أسماه اهلل كأعز أمره كجعل في الصالحات طيو كنشره بيد ماسكو " :بن أحمد بن مرزكؽ، إذ يقوؿ فيها

قيو سيدم عبد الرحماف بن أحمد بن مرزكؽ، يعترؼ منو بحوؿ اهلل كقوتو كشامل يمنو كمنتو، أننا أقررنا الناس الف
األربعة على خدمة زاكية الولي الصالح سيدم محمد بن علي بن مرزكؽ، نفع اهلل بو كزكاتهم كأعشارىم يدفعونها 

ذ السيد الطاىر العمرم كالعربي ابن عبد الرحماف لمتوليها المقدـ عليها المذكور صدره، كىما الطالب األستا
 .2..." الطالب السيد محمد بن قدكر ... كمحمد الغزكاني إقرارا تاماك  العوارم الغربي

يتضح مما سبق أف سكاف غمارة كانوا يدفعوف الجبايات للسلطة المركزية التي جمعت في أساليب 
كانت تتكوف من بهائم كاألبقار كالبغاؿ، كمقادير مالية، استخبلصها بين اللين كالشدة، فحصلت على جبايات  

 .3كجبايات عينية باإلضافة إلى عدد من العساكر

على غرار  4ككانت تتم عملية استخبلص الجباية بالنسبة لقبائل غمارة، ببعث مختصين يعرفوف بالخراصة
تكن عملية االستخبلص في مختلف قبائل  . كلم5باقي القبائل المغربية، مع العدكؿ لتقرير الجباية قبل نضج الغلة

غمارة تمر في ظركؼ عادية، حيث كانت بعض القبائل تتماطل في الدفع، فهناؾ العديد من الرسائل المخزنية 
التي كجهها السبلطين المغاربة، خبلؿ الفترة المدركسة التي تتضمن إشارات إلى ما كانت عليو بعض القبائل 

 .6حقوؽ المترتبة عليها للمخزفالغمارية من التقاعس على ال

كمن بين اإلجراءات التي كانت تتخذىا السلطة المركزية ضد مثل ىذه القبائل، االستعانة بالقبائل األخرل، 
خاصة المجاكرة للقبيلة المماطلة، كمثل ىذا اإلجراء نجده في ظهير السلطاف موالم عبد الرحماف بن ىشاـ إلى  

                                         
 .171 .مرجع سابق، ص ٤تمد ابن عزكز حكيم، - 1
 . 167 .ص اٞتزء الثاين،، ...طلس قبائل غمارةأكردىا ٤تمد ابن عزكز حكيم، رسالة أ - 2
 . 109 .، مرجع سابق، ص...المقدس في المجتمع الجبليسيدم ٤تمد الكتاين،  - 3
شجار الزيتوف كالتُت كالكرـك كحصاد اٟتبوب كتسمى العملية  ٖتدد قبل جٍت الثمار بالنسبة ألدار الزكاة اليتخرباء يقدركف مق :ا٠تراصة - 4

 بالتخريص.
كىل بالرباط، ٤تفظة ٚتادل األ مديرية الوثائق الملكيةىجرية،  1327كىل ٚتادل األ 23رسالة موالم عبد اٟتفيظ إىل أٛتد الريسوين بتاريخ  - 5

 ىجرية. 1327
٤تمد ابن عزكز )ىجرية  1305كىل ٚتادل األ 1ٚتيع إيالة غمارة، ُب ىل القائد عبد القادر بن مرزكؽ ك طاين من ا١توىل اٟتسن األكؿ إظهَت سل - 6

 (.190 .، مرجع سابق، ص...طلس قبائل غمارةأحكيم، 
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كافة خدامنا متيوة الريف : "، حيث جاء فيو ما يليىػ 1247ذم الحجة  15 كافة قبيلة متيوة الريف بتاريخ
كفقكم اهلل كسبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو كبعد، فقد كلينا عليكم خديمنا القايد أحمد بن مرزكؽ الغمارم 

 بو كأسعده كبسطنا لو يد التصرؼ عليكم فاسمعوا كأطيعوا فيما يأمركم بو من أمور خدمتنا الشريفة أسعدكم اهلل
. أما الحالة التي لم تكن فيها القبيلة قادرة على دفع الجباية الموظفة عليها، فإف السلطة المركزية  1..." بكم بمنو

كانت تقدـ لها تسهيبلت، كتخفيض مقدارىا، كتنويع أشكاؿ دفعها، كيتضح مثل ىذا اإلجراء في رسالة موالم 
خديمنا : "إذ يقوؿ فيهاـ 1909شتنبر  27ىػ/ 1327رمضاف  12اريخ عبد الحفيظ إلى القائد أحمد الريسوني بت

كصل كتابك بما كاف صدر أمرنا الشريف في شأف الموظف السعيد على  ... األرضى القائد أحمد الريسوني
إيالتك بأنك قرأت عليهم كتابنا الشريف المتضمن لذلك حتى قيد العناد بسياسة عدا بعض القبائل التي سميت، 

ت ذلك لما شرحتو من ضعفها كعدـ يسرىا طالبا حط البعض عنهم من ذلك تخفيفا، ليقوموا بأداء استكثر 
الواجب من غير تراخ كال إىماؿ كصاؿ بالباؿ. فقد ساعدناىم على ذلك كفق ما طلبت كأسقطنا عنهم األربعة 

على الخمسمائة، مراعاة لما  كعشرين ألف الزائدة على الماية األلف كما أسقطنا عنهم مية كخمسين بغلة الزائدة
شرحتو من شأنهم، كما ذكرتو من اإلذف لو في دفع الموظف السعيد عركضا كنقدا ليقع اإلسراع باألداء، كما أنك 
ال تحوز منهم إال البغاؿ القوية كما بقي مدركا يؤدكف ثمنو بخمسين رياال للبغلة لما راعيت فيو من السياسة فبل 

. كبواسطة ىذه الطرؽ المختلفة، تمكن 2ذلك بحسن سياسة كما ىو المعهود منك"بأس بو، كلتقف في تنفيذ 
قواد المحبلت من استخبلص الجبايات المفركضة على قبائل غمارة، فزكدكا المخزف بأمواؿ كبهائم كجنود كاف 

 1305باف شع 13في أمس الحاجة إليها. كمن بين الرسائل المخزنية التي توضح ذلك، الرسالة المؤرخة بتاريخ 
"خديمنا األرضى القايد عبد القادر بن مرزكؽ الغمارم كفقك  فيها:، كتتعلق بالضغط على أىل تارغة كمما جاء ىػ

اهلل كسبلـ عليك كرحمة اهلل كبعد، فبعد ما كنا كتبنا لك بإجراء األحكاـ على أىل تارغة حتى يرجعوا عن غيهم 
ن التكليف كعليو، فنأمرؾ أف تجريهم على مقتضاه بحيث ال استظهركا بظهيرنا الشريف المتضمن لمحاشاتهم ع

 .3تصرؼ عليهم عادة في ذلك ما داموا على ما عهد منهم من المسكنة كالجلوس عند الحد"

كاضطر المخزف إلى توظيف نسبة مهمة من ىذه الموارد في تسديد التعويضات التي كانت تطالب بها 
مما ساىم في إفبلس الخزينة المالية المغربية، كتفقير سكاف الببلد من  الدكؿ األكربية ألسباب افتعلتها أساسا،

                                         
 ىجرية، 1247ذم اٟتجة  15م بتاريخ ئد غمارم عليهىل كافة قبيلة متيوة الريف بتعيُت قالطاف موالم عبد الرٛتاف بن ىشاـ إظهَت الس - 1
 . (165 .صـ. س،  ،...طلس قبائل غمارةأ)٤تمد ابن عزكز حكيم،  
 1327، ٤تفظة رمضاف مديرية الوثائق الملكية بالرباطىجرية،  1327رمضاف  12ٛتد الريسوين بتاريخ رسالة موالم عبد اٟتفيظ إىل أ - 2

 ىجرية.
 ـ،1888يل بر أ 25ىجرية/ 1305شعباف  13تاريخ ىل القائد بن مرزكؽ الغمارم بكؿ إاٟتسن األ ظهَت السلطاف موالم - 3

 (.192 .صـ. س، ، ...أطلس قبائل غمارة)٤تمد ابن عزكز حكيم، 
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. فبعد أف كاف المخزف يراعي 1جهة كمن جهة أخرل إحداث اضطرابات في العبلقة بين القبائل كالسلطة المركزية
اناتها من خصوصيات كل قبيلة، بحيث كاف يعفي القبائل من أداء الواجبات الجبائية عند تعرضها للمجاعة أك مع

األكبئة أك يعمد إلى أسلوب االعتداؿ كإمهاؿ القبائل العاجزة عن استخبلص ما عليها من كاجبات لبيت الماؿ 
ككانت القبائل تؤدم الضرائب الشرعية، كتتحمل كافة األعباء المالية األخرل بشكل  2فيؤجل الدفع بالتقسيط

. كتغيرت ىذه العبلقة بفعل التدخل األكربي الذم حـر عادم مثل الهدية كالمونة كالذعيرة كالغرامة كالسخرة
، اإلنجليزمالمخزف من نصف مداخيلو الجمركية طيلة عشرين سنة، لتسديد غرامة حرب تطواف كأقساط القرض 

مليوف فرنك، كانت تعادؿ نفقات الدكلة خبلؿ سنتين أك ثبلث  20فرضت إسبانيا عليو غرامة ـ 1893كفي العاـ 
حصلت ـ 1895ت التعويضات التي كانت تقدـ للدكؿ األكربية بدعول ذعيرة الدـ، ففي العاـ . كارتفع3سنوات

ألف فرنك، كتزامن ذلك مع حاجة المخزف إلى موارد مالية إضافية إلنجاز اإلصبلحات، فلم  100ألمانيا على 
ياش نسبة ارتفاع قيمة يجد بدا من سياسة جبائية أثقلت كاىل السكاف الذين ألفوا المركنة، كقد قدر جرماف ع

 .4كما أصبحت تدفع نقدا بما فيها الشرعية    50%ك 20 %بين  فيماالضرائب 

 ممٔظات اليظاو الضضٓيب يف قباٜل غناصٗ خالل عَز احلنآ٘ ّاىعهاعاتَا. –2

بالرغم من كوف االدعاءات التاريخية التي كاف يرددىا أصحاب الكتابات التبريرية االستعمارية بكوف 
ف المغربي كاف على عبلقة تنافر دائم بينو كبين سكاف قبائلو، بسبب السياسة الضريبية التي كاف ينهجها، المخز 

 مما نتج عنو ظهور نزعات استقبللية لهذه القبائل، حتى تتخلص من ىذا النظاـ الضريبي الذم كاف يثقل كاىلها.

صبلحو نتيجة للتدىور التدريجي لمالية كلهذا نجد النظاـ الجبائي أثناء الحماية، قد اتصف بمحاكالت إ
المغرب كتفاقم مديونيتو، كىكذا ستجعل الحماية من الضريبة األداة الرئيسية للتدخل االقتصادم الذم كجد 

 ترجمتو في إقامة نظاـ جبائي مستوحى من النظاـ األكربي.

الحماية كتجربة قاـ ىذا النظاـ بتكريس مقتضيات معاىدة الجزيرة الخضراء، كمقتضيات معاىدة 
 1915. تضمن نظاـ الضرائب المباشرة باألساس الترتيب الذم كاف قد تم تعديلو سنة 5الممارسات السابقة

مراجعة الضريبة الحضرية القائمة على القيمة الكرائية  1918بظهير ينظم ىذه الضريبة، كسوؼ تجرم في سنة 
تها معاىدة الجزيرة الخضراء. كما تم تأسيس ضريبة تسمى لؤلمبلؾ المبنية، الواقعة في المدار الحضرم، كما أقر 

                                         
 . 52 .ص ،1996، منشورات سليكي إخواف بحوث كنصوص حوؿ تاريخ المغرب المعاصر عبد العزيز خلوؽ التمسماين، - 1
 . 379 .، مرجع سابق، ص...تاريخ األكبئةُت البزاز، ٤تمد األم - 2
 .1984ابريل  27 العلم الثقافي، "مسا٫تة ُب دراسة اجملتمع اٞتبلي ُب بداية القرف العشرينعبد العزيز خلوؽ التمسماين، " - 3
 . 101–92 ص. ص ،1986األكىل الطبعة  ،الشركة ا١تغربية للناشرين ا١تتيدين، ا١تغرب دراسات في تاريخ المغرب،جرماف عياش،  - 4
 . 56 .، مرجع سابق، ص"...التنمية االقتصادية كالتماسك االجتماعي :النظاـ الضرييب ا١تغريب،"المجلس االقتصادم كاالجتماعي -5
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ىذا كقد أدخلت الحماية رسم المسكن، الذم تم فرضو  ، على األنشطة ذات الهدؼ الربحي.1ضريبة البتانتا
على كل شخص يمتلك مسكنا في المدف كالمراكز الحضرية. بينما رأل االقتطاع من األجور كالركاتب النور 

. كقد استلهمت ىذه الضريبة من الضريبة الفرنسية على الركاتب مع جدكلة تصاعدية ـ1939ابتداء من سنة 
 كخصم من األساس، مرفوقا عند االقتضاء بخصـو تهم األطفاؿ المعالين.

. إلى 2كما تم فرض الضريبة على أرباح األنشطة الخاضعة "للبتانتا" دكف أف يجرم إلغاء البتانتا مع ذلك
ناؾ الرسـو الجمركية كالضرائب الداخلية على أمتعة االستهبلؾ كالضريبة على المعامبلت جانب ىذه الضرائب ى

كتضمنت  .19143يوليوز  15مع إعفاء تجارة التقسيط. أما رسـو التسجيل ك"التمبر" فقد تم إنشاؤىا بظهير 
المالية كرسـو الفقراء، الجباية غير المباشرة كذلك ضرائب أخرل منها رسـو األسواؽ القركية، كرسـو الوكاالت 

 .4كفحص األكزاف كالقياسات

من اإليرادات كانت تأتي من ىذه  5/4لقد كاف الهدؼ األساسي من كثرة الضرائب غير المباشرة )
( تزكيد الخزينة العامة كإنعاش تنمية البنيات التحتية األساسية. فالغاية من الضريبة خبلؿ 5الضرائب غير المباشرة

ا عدا تعبئة الموارد المالية الضركرية لسير الدكلة، كانت تهدؼ إلى تعبيد الطرؽ كمد السكك ىذه الفترة، فيم
ا اإلسبانية الحديدية كبناء الموانئ كالربط الجوم كالكهربة، التي كانت تخدـ تنمية المقاكالت األجنبية، ال سيم

شؤكف الببلد. ستقـو إدارة الحماية فبمجرد دخوؿ االستعمار اإلسباني كإحكاـ قبضتو على   كالفرنسية منها.
بإعادة النظر في دكر النظاـ الضريبي الذم كاف يتبعو المخزف المغربي فيما قبل. فخلصت إدارة االستعمار إلى 
االستنتاج التالي: "إذا كانت ضريبة الترتيب قد شكلت دائما نقطة الصراع الدائم بين المخزف كقبائلو لتحقيق 

ك إلى ما تجنيو مالية المخزف من أرباح تعود عليها بالفائدة، كلهذا السبب المنطقي السلم بينهما، فمرد ذل
. فقد بادرت إدارة 6فالواجب علينا اليـو االىتماـ من جديد بهذا النوع الضريبي كإعطاؤه األىمية التي يستحقها"

ن أجل تقوية ماليتها على حساب الحماية إلى تقوية النظاـ الضريبي الذم فرضتو على قبائل غمارة، ال لشيء إال م
تفقير األىالي الجبليين. كلهذا تنوعت الضرائب على قبائل غمارة، حيث اتخذت العديد من األشكاؿ، أبرزىا: 
الترتيب، ضريبة األسواؽ، ضريبة بطاقات الهوية، ضريبة "البتانتا" كضرائب أخرل، كيمكن أف نستعرض أىم 

 ل غمارة من خبلؿ الجداكؿ التالية:التطورات التي شهدتها الضرائب بقبائ

                                         
 . ٕتد البتانتا أصلها ُب الكلمة البلتينية اليت تعٍت إجازة أك رخصة ا١تمارسة - 1
  بعد ذلك الضريبة اٟتالية على الشركات.ب  الضريبة على األرباح ا١تهنية ٍباح ُب ا١تغرب اليت ستصاليت كانت أكؿ ضريبة على األرب - 2
 . 90 .ص ،مرجع سابق سعيد جفرم، - 3

4
 - L’évolution de la Fiscalité Marocaine Depuis L’instauration du Protectorat, Livre 4, Le sort de la 

Fiscalité dans L’évolution du Maroc Moderne, Jacques Jouannet, Librairie Générale de Droit et 

Jurisprudence, 1953.  
 . 57 .، مرجع سابق، ص"...التنمية االقتصادية كالتماسك االجتماعي :النظاـ الضرييب ا١تغريب، "المجلس االقتصادم كاالجتماعي - 5

6
 - Francisco Franco, "La paz y el Tertib", Revista de Tropas Coloniales, Febrero 1928.  
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1تطور الضرائب في قبيلة متيوة خبلؿ فترة الحماية اإلسبانية
 

Zocos Tertib Tarjetas Patentes Pasaportes MULTAS Anos 

6716 123567.52 9554 4068.80 255 3125 1951 

7250 196286.00 10440 4103 240 875 1952 

7512.42 267296.36 9333 4301.28 170 700 1953 

7800.00 311146.26 10706 7564 95 3900 1954 

2تطور الضرائب في قبيلة بني رزين
 

Zocos Tertib Tarjetas Patentes Pasaportes MULTAS Anos 

3677 65744.44 6153 2224.50 235 650 1951 

3880 93525 2076 2616 135 1250 1952 

3724.96 160097.82 5531 2027.04 100 650 1953 

4000.00 193047.62 6549 5332.00 160 550 1954 

3تطور الضرائب في قبيلتي بني سميح كبني كرير
 

1953 1952 1951 1950 1945 Tipos d'impuestos 

202196.61 130740.00 83349.77 60453.00 38621.09 Tertib 

4918.48 4918.00 4466.48 4528.00 6321.00 patentes 

8259.00 7920.00 8673.50 10146.00 7775.00 Tarjetas 

550.00 900.00 625.00 2300.00 1458.00 Multas 

402.50 525.00 380.00 210.00 - pasaportes 

216326.56 145003.00 97494.75 77637.00 54155.09 Totales 

ورا ملحوظا خبلؿ فترة يتضح من خبلؿ ىذه الجداكؿ أف جميع أنواع الجبايات بقبيلة غمارة شهدت تط
الحماية اإلسبانية، مما يعكس الطابع االستغبللي للتواجد االستعمارم بالمنطقة المدركسة. كلقد كانت مداخيل 

، حيث كصل المجموع السنوم للضرائب اإلسبانياألسواؽ ىي األىم في المنطقة بالنسبة لسلطات االحتبلؿ 
بسيطة موزعة على الجماعات القركية التاية:  242.246,05الي حو ـ 1945المحصلة على األسواؽ الغمارية سنة 

 11.528,89اثنين يوجكاف )–بسيطة( 3.399,96أحد بني رزين )–بسيطة( 2.004,10ثبلثاء بني بوزرة ) -
سبت العنقود –بسيطة( 6.542,70ثبلثاء بني منصور )–بسيطة( 5.967,09خميس بني سلماف )–بسيطة(

خميس الحرايق –بسيطة( 25.284,96اثنين باب برد كخميس بني خالد )ك  تسبت تامرك –بسيطة( 999,96)

                                         
1

 -  Intervencion Territorial de Gomara …, op.cit, p. 10. 
2

 -  Intervencion Territorial de Gomara …, op.cit, p. 7. 
3

 -  Intervencion Territorial de Gomara …, op.cit, p. 9. 
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أربعاء –بسيطة( 45.498,30أحد بني دركوؿ )–بسيطة( 75.000,00ثبلثاء بني يحمد )–بسيطة( 12.228,74)
أربعاء –بسيطة( 4.800,00زاكية سيدم يسف )–بسيطة( 787,50خضير الكركش )–بسيطة( 9.103,35خزانة )

 .1بسيطة( 24.050,16أربعاء بني حساف )–بسيطة( 15.050,34تانقوب )

ـ حوالي 1945أما في المرتبة الثانية، فنجد ضرائب على بطاقات الهوية التي كصل مجموعها السنوم سنة 
التي كاف مجموع ىذه الضريبة على  1944بسيطة، كالتي شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع سنة  51.705,95

التي كصل مجموعها بقبائل غمارة حوالي   Patentesبسيطة، ثم ىناؾ ضريبة  41.789,69قبائل غمارة حوالي 
حوالي  1943بسيطة، كىي األخرل شهدت ارتفاعا ملموسا، حيث كاف مجموع ىذه الضريبة سنة  22.164,56
بسيطة، كمن الضرائب المعتمدة في المنطقة  22.020,96بسيطة، ثم ارتفع ىذا الرقم إلى  21.290,72

بسيطة كىي األرخص ضمن  2.378,00كسة نجد ضريبة االستغبلؿ الغابوم التي كصل مجموعها حوالي المدر 
الضرائب المحصلة، مما يعني تسهيل المعمرين على استغبللهم لغابات قبائل غمارة التي كانت األكثر كثافة 

يجارات التي كصل ضمن غابات شماؿ المغرب. كما كانت سلطات الحماية اإلسبانية تفرض ضرائب على اإل
بسيطة، كأخيرا ضرائب متنوعة كصل مجموعها حوالي  8.725,00ـ حوالي 1945مجموعها السنوم سنة 

ـ 1945بسيطة. ىذه الضرائب المتنوعة جعلت اإلسباف يحصلوف على ما مجموعو السنوم سنة  86.666,23
بسيطة( كمنطقة الريف  1.499.333,26بسيطة، محتلة المرتبة الرابعة بعد منطقة الكرت ) 413.885,79حوالي 

 .2بسيطة( 624.807,32بسيطة( كمنطقة اللكوس ) 743.644,99)

أف ىذه األعباء الضريبية قد أثرت على األنشطة االقتصادية، حيث أف ارتفاع سعر المواد الفبلحية  كال شك
، كلم تكن البوادم الغمارية ينعكس على المجاؿ الصناعي، مما يؤدم إلى اختبلؿ الميزاف التجارم بتقلص األرباح

كحدىا تتحمل ذلك، فالمخزف بحث عن مضاعفة ضرائب المدف، خصوصا بالنسبة لفئة التجار، كإف كانت ىذه 
 الوثيرة ستتضاعف خبلؿ فترة الحماية اإلسبانية.

المفركض على الملكية العائلية، –الترتيب بالخصوص–كعموما، فقد ساىم النظاـ الضريبي المجحف 
أقرتو السلطات االستعمارية، بمجرد الحصوؿ على التهدئة النهائية، في تفقير نسبة كبيرة من سكاف كالذم 
، إذ لم يستطيعوا زيادة اإلنتاج، بسبب السيطرة االستعمارية 4الذين كجدكا أنفسهم عاجزين عن تأديتو 3المنطقة

لهم في سوؽ الشغل، في المستوطنات على الموارد اإلضافية، فلجأكا إلى بيع بعض ممتلكاتهم أك بيع قوة عم
                                         

1
 - Archivo General de la Administracion, Alcala de Hinares, Servicio de Reproduccion de Documentos, 

Peticion n 574, Seccion Africa, Caja/Legajo 81/2390.  
2

 - Archivo General de la Administracion…,op.cit, Caja/Legajo 81/2390.  
3

 - Lezcano. V.M., España y el Norte de Africa–el Protectorado en Marruecos (1912–1956) U.N.E.D, 

Madrid, 1986, p. 196. 
، 1988 ،الرباط ،كىلالوديي منشورات التل، الطبعة األ ترٚتة عبد العزيز ،1956–1860سباني في المغرب االستعمار اإلمارتُت ميكل،  - 4

 .41 .ص
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الزراعية كاألشغاؿ العامة، كىو ما ساىم في تعميق الجركح االقتصادية كاالجتماعية لفئة كبيرة من سكاف المنطقة 
 الغمارية.

كقد الحظنا من خبلؿ الفترات التي حاكلنا أخذىا كخطوط عريضة كأساسية )ما قبل كخبلؿ الحماية(  
المنطقة المدركسة، انفراد كل فترة بخاصية معينة في ىذا المجاؿ، آخذين بعين االعتبار لفهم الواقع الضريبي ب

الظرفية التاريخية، بما في ذلك السياسية كاالجتماعية كالدينية كاالقتصادية كالثقافية من جهة، ككذا تأثيرات 
ننسى أف السياسة  أالكيجب التحوالت التي عرفها العالم بصفة عامة، خبلؿ ىاتين الفترتين من جهة ثانية. 

الضريبية، أثرت بشكل سلبي على اقتصاد المنطقة، خصوصا كأف ىذه األخيرة تفتقر إلى المؤىبلت الطبيعية التي  
 ، فضبل عن التكلفة المخزنية.اإلنتاجكاف بإمكانها أف توفر لها مردكدية تساعدىا على تحمل تكاليف 

 ٗ.بً عبز الهضٓه ّدبآ٘ قباٜل غناص ذلنز- 3

كانت الحرب التحريرية التي قادىا محمد بن عبد الكريم الخطابي منظمة كذات أبعاد إيديولوجية 
استراتيجية، كاضحة المعالم كاألىداؼ، كفي مقدمتها استقبلؿ ببلد الريف عن االستعمار اإلسباني كالعمل على 

( كما لقي ىذا االنتصار 1921يوليوز  26–21طرد الفرنسيين من المغرب. كبعد انتصار الريفيين في معركة أنواؿ )
من صدل داخل الببلد كخارجها، عمد قائدىم إلى استثمار ىذه المعركة كسط القبائل التي دعاىا للدخوؿ في 
المشركع التحررم الذم خطو، عبر سلسلة من الترتيبات السياسية كالعسكرية كاالقتصادية، فكانت البداية 

، كما نصب أعضاءىا، 1جعل أجدير مقرا لها 1921ية في شهر غشت باإلعبلف عن تأسيس "حكومة" ريف
، كعين بن عبد الكريم إضافة إلى كزراء كباقي المسؤكلين اآلخرين 2كأغلبهم من بني كرياغل قبيلتو األصلية

باشاكات على رأس المدف الرئيسية بالريف، كأسس "مجلسا للنواب" أك الجمعية الوطنية، من جماعات القبائل، 
السلطة من الناحية اإلدارية  نصب على رأس كل قبيلة قائدا مطلقد اجتماعاتها بأمر من مجلس الوزراء، كما تعق

. بما فيها جباية الضرائب كقمع التمردات، إذ كاف اليزيد بن صالح أكؿ قائد لقبائل غمارة خبلؿ فترة 3كالعسكرية
ا بجمهورية الريف، نص على تنظيم أسس الحكم الجمهورية الريفية. كقد كضعت الجمعية الوطنية دستورا خاص

 . 4للشعب الريفي األعلىفي الريف عبارة عن ميثاؽ كطني أصبح المثل 

                                         
 .25 .الدار البيضاء، د.ت، صلثالثة، الناشر األطلسي، الطبعة ا، زعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي٤تمد العلمي،  - 1
 ،1999، السنة ملمجلة أ، "1925–1922عبلقة ٤تمد بن عبد الكرمي ا٠تطايب مع قواد قبائل الريف، قائد بٍت رزين ٪توذجا بوشىت بوعسرية، " - 2

 .31 .ص
 .25ص ـ. س، ، ...زعيم الريف٤تمد العلمي،  - 3
 ، دار الطباعة ا١تغربية تطواف، نشر كتوزيع عبد السبلـ جسوس، طنجة، د.ت، صلمغرب العربيالحركات االستقبللية في اعبلؿ الفاسي،  - 4

 .123–122 ص.
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كتميزت الترتيبات التي أحدثها محمد بن عبد الكريم في الريف عما كاف سائدا كسط حركات المقاكمة 
ا كاالنتباه، كما قاؿ األستاذ إبراىيم التي سبقتو أك جاءت بعده، بضبطها كإحكاـ تسييرىا كبعد نظر كاضعيه

ال تكفي للتضحية بالدماء للتفوؽ عليو، كلكن يجب استخداـ العقل  اإلمبرياليبوطالب، إلى "أف طبيعة االستعمار 
 . 1كتجنيد المنطق كاستجماع األنفاس لكفاح لن يتم النصر فيو في معركة كاحدة"

تشكل من: الضرائب المفركضة على تصدير البضائع أما اقتصاد جمهورية الريف فكانت أىم موارده ت
مداخيل األحباس، كقد ألحقها بن عبد  -آالؼ بسيطة في اليـو 5كاستيرادىا، كقد كانت قيمتها تصل إلى 

ألف بسيطة في  75الكريم بالمالية العامة، بمبرر استعمالها في محاربة الكفار، كقد بلغت قيمة مداخيل األحباس 
ككانت …  رؤكس الماشيةك  ترتيب، كىي الضريبة المفركضة على األمبلؾ العقارية، كالمحاصيل،ضريبة ال -السنة 
الغرامات التي فرضت على القبائل التي مانعت االلتحاؽ بالجمهورية، مثل  -ألف بسيطة سنويا  300بػ  تقدر

 20التي غرمها عبد الكريم قبيلة بني زركاؿ التي فرضت عليها غرامة قدرىا نصف مليوف بسيطة. كقبيلة األخماس 
 مالية افتداء األسرل اإلسباف. كأخيرا-ألف بسيطة إسبانية 

الريفية جميع  كيدفعها للحكومة )الضريبة(نوعاف:  كىذه الضرائبككلف القائد أيضا بجمع الضرائب، 
مفركضة  كىي ضريبة)التيجاف(  كالثانية ضريبة، كالمحتاجين كجرحى الحربالقبائل الخاضعة لها باستثناء الفقراء 

 ككلف المفتشينعلى الثركات. ككاف القائد ال يستطيع أف يأخذ من الناس قدرا أكثر من الذم فرضتو الحكومة، 
 أجدير بمراقبة القواد. كالنواب فيالذين يعينهم رئيس الحكومة 

ية للمنطقة كلقد تمكن بن عبد الكريم من ترتيب شؤكف مخزنو ترتيبا خاضعا للطبيعة البشرية كالجغراف
. كلم 2كمؤىبلت السكاف الذاتية، فربط عبلقات محكمة مع قواد القبائل التي أقنعها بالدخوؿ إلى حرب التحرير

تكن مهمة المجاىدين سهلة بالقدر الذم يتصوره البعض، سواء على مستول التأطير أك التدريب أك على مستول 
نفقات العمليات الحربية من مؤكنة كأداء ركاتب العسكر، الحصوؿ على العتاد كاألسلحة كالماؿ البلـز لتغطية 

فكاف  كلهذا نجد القائد اليزيد بن صالح يكتب إلى امحمد بن عبد الكريم الخطابي يستشيره في ىذه الوضعية
المؤكنة فقد كلفنا جماعة إغرماف  أماكصلنا كتابك كفهمنا المضمن كعليو فيصلك ألفاف من القرطوس،  "... :رده

، كمن تأخر اعلمونا بو، كأما بنو حساف فانظر  كجماعة بوسبلؼ الغماريتين بأداء خمسمائة من الخبز في كل يـو
كالقائد السيد المفضل يضبطوف مؤكنة بني حساف من كاف قريبا من القائد أحمد اخريرك  -كذا–القايد الرتبوؼ

لزموه الحبس أك الذعيرة على حسب ما يدفعها إليو كمن كاف قريبا منكم يدفعها إليكم، كمن عجز عن دفعها فا
... كإياكم كالفزع،  جناه ككيف بكم ىناؾ في الخط كطموبيبلت العدك يطلعوف كيهبطوف من غير قتاؿ كال ضرب

                                         
 .67 .، ص1984، فرباير 7، العدد بمجلة المقاكمة كجيش التحرير، نشر "ا١تقاكمة ككحدة الصفإبراىيم بوطالب، " - 1
 .32 .صـ. س، ، "...قواد قبائل الريفعبلقة ٤تمد بن عبد الكرمي ا٠تطايب مع بوشىت بوعسرية، " - 2
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فإف العدك مقصوده إظهار القوة للهركب فقط، كقد ىرب من كادم لو كترؾ الخزاين كاقفين بأماكنهم خوفا من 
 . 1كالسبلـ" ... المجاىدين

تخلص من ىذا الجواب معطيات تاريخية خاصة بقضايا متعددة، سواء ما تعلق منها بالتنظيمات نس
الداخلية كطريقة جباية القبائل التي لم تقتصر على النقدم بل تجاكزه إلى العيني، كما توضحو ىذه الوثيقة 

ة مجبرة على أداء الضرائب، من الخبز(، إذ كانت جل القبائل الغماري 500)مدشراف فقط كانا مجبرين على أداء 
كإف لم تفعل يكوف أفرادىا تحت طائلة الحبس أك أداء الذعيرة، أك النهب، كما كقع للزاكية التجكانية في تجكاف 

، فهنا نرل كذلك إلى أم حد كصلت إليو خزينة الحكومة الريفية من النقص كالعجز الذم 2ببني منصور الغمارية
ـ بتقديم مساعداتها للمقاكمين، كإف كانت بعض الشهادات الشفوية تؤكد عملية أصابها، فحاؿ ذلك دكف االلتزا

النهب التي تعرضت لها العديد من القرل الغمارية خبلؿ الحرب التحريرية، إذ يؤكد محمد الحبيب التجكاني أنو  
 .3بوبكاف جناح ناىب في جيش محمد بن عبد الكريم الخطابي ينهب كيحرؽ الدكر كالغبلت، كمخازف الح

كمهما يكن الخبلؼ الذم كقع بين محمد بن عبد الكريم كبعض القبائل الغمارية في بداية حربو التحريرية 
ضد اإلسباف، فإف األمر سيتطور إلى مصالحة كتدخل مباشر من الغالي كمحمد بن عبد الصمد التجكاني كالشيخ 

مجاىدين الريفيين، كىو ما ترجم العديد من محمد بن الصديق، كىو ما سيجعل القبائل الغمارية تتحالف مع ال
االنتصارات الميدانية، كجوابا على السؤاؿ الذم طرحناه في البداية، فقد قاـ محمد بن عبد الكريم الخطابي 

إذ استطاع األمير ابن عبد الكريم بجباية كل القبائل التي كانت تابعة للمخزف الريفي أك حكومة جمهورية الريف؛ 
منتظم ألكؿ مرة في تاريخ المنطقة، كالتي ك  ئل الريفية الغمارية على أداء الضرائب بشكل رسميأف يجبر القبا

العقوبات، إضافة إلى الزكاة كالمبالغ المالية ك  التجارية كبين المخالفاتك  تتنوع بين الضرائب على األنشطة الزراعية
 المالية للجمهورية. التي كانت من أىم المصادرك  التي يتم افتكاؾ األسرل اإلسباف بها

 

 

 

 

                                         
 .صـ. س، ، "...عبلقة ٤تمد بن عبد الكرمي مع قواد قبائل الريف"كردىا بوشىت بوعسرية، ىجرية أ 1343ربيع األكؿ  4كثيقة مؤرخة تاريخ  - 1

39. 
نشر مكتبة  السياسي، نماذج من فتاكيو،حياتو، اتجاىو الفكرم ك  :الفقيو التجكاني السيد محمد بن عبد الصمد٤تمد اٟتبيب التجكاين،  - 2

 .48 .، ص2012سلمى، تطواف، 
 .50- 49 ص. صـ. س،  ، الفقيو التجكاني السيد محمد بن عبد الصمد ...،٤تمد اٟتبيب التجكاين - 3
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الفصل الجالح: الْضع اليكزٖ للنيطك٘ ّاىعهاعات التزخل 

 االعتعناصٖ

 املبشح األّل: الْضعٔ٘ املالٔ٘ للنيطك٘ ّالعنالت املتزاّل٘.

 دشّص األطم٘ املالٔ٘ ّجتلٔاتَا:–1

ىا كمعادنها، ليجد إف الباحث في مسألة النقود بغمارة، خبلؿ الفترة المدركسة، من حيث أنواعها كأسماؤ 
اختبلفات كبيرة في ذلك، كإف كاف ال يستفيد شيئا من قيمتها كأسعارىا، كمما يطرؽ أذنو من األسماء ما يلي: 

... ككاف من ىذه العملة الفضي كالنحاسي كالبركنزم. كمعلـو أف  الرياؿ، الدرىم، الربع، القرش، المثقاؿ، الفلس
فلك باقي مناطق شماؿ المغرب، فيما يتعلق باألسلوب المتداكؿ في  قبائل غمارة كنواحيها، كانت تسير في

المعامبلت كالمبادالت، حيث اعتبرت النقود كسيلة قياس القيم، ككاسطة تبادؿ كاحتياطي قوة شرائية. كمن 
 ممارسة ىذه الوظائف الثبلثة، يتحصل مفهـو القيمة الذاتية للعملة.

أماـ ظهور أنواع متعددة من المعامبلت كالمبادالت، تحت  حلت النقود محل المقايضة كفسحت المجاؿ
 الرقابة المستمرة للسلطة المركزية، لتفادم أساليب الغش كالتزكير.

كحرص المخزف المغربي على تطبيق النظاـ النقدم بحذافره، مع األخذ بعين االعتبار األىداؼ األساسية، 
ن باستطاعتو ضبط نوع العملة المتداكلة في كل أنحاء الببلد، كمن بينها تسهيل النظاـ الجبائي. كمع ذلك، لم يك

كخصوصا في المنطقة المدركسة التي كانت تتميز بحساسية القرب الجغرافي من أكربا، كنعزك ذلك إلى الظركؼ 
، الطبيعية المتقلبة كالظركؼ االقتصادية كالسياسة المضطربة، زيادة على الضغوط األكربية خبلؿ الفترة المدركسة

 غمارة.التي كانت تقحم نقودىا في المعامبلت التجارية، فيما بينها كبين تجار قبائل 

ـ 19كتتفق معظم الدراسات المغربية أك حتى األجنبية على ضعف القوة الشرائية للعملة، فخبلؿ القرف 
ده بكمية فائضة ظل االحتياج إلى النقود محدكدا، خاصة في العالم القركم، كذلك لبساطة اإلنتاج، كعدـ كجو 

، ككذلك لوجود تقاليد اجتماعية تجعل كثيرا من السلع تؤدل قيمتها بالمنتجات 1تقتضي قياـ اقتصاد المبادلة
الفبلحية بدكف داع إلى كسيط نقدم. كأماـ ىذه الوضعية النقدية، نشطت عملية تهريب العملة المغربية إلى 

القطع الفضية، كقطع الفلوس النحاسية، فإف األكربيين  الخارج، كلما كانت ىذه العملة تتكوف بالخصوص من
دأبوا على تهريب النقود الفضية، كالتي كاف لها األثر الكبير على االقتصاد المغربي، كقد خلفت عجزا تجاريا 

ـ كىي عملية تزكير العملة التي ستستفحل خبلؿ 20ـ كبدية القرف 19ملحوظا. كىناؾ ممارسة أخرل عرفها القرف 
                                         

نسانية ػ اإل ية اآلداب كالعلـومنشورات كل ،1906–1822لة النقود في تاريخ المغرب في القرف التاسع عشر سوس مسأعمر آفا،  - 1
 . 182 .ص ،1988سنة  ،الرباط
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كأىم صناعة اشتهر بها األىالي، ىي صناعة النقود الذىبية " الصدد:ة المدركسة، إذ يقوؿ مولييراس في ىذا الفتر 
كالفضية، بواسطة قوالب مخصوصة لهذا الغرض. فالمادة األكلية توجد بالقبيلة، كالقوالب المعدنية تصنع من 

كيجب أف يكوف المرء خبيرا للتمييز بين ىاتو  طرؼ عماؿ مهرة، لذلك فإف النقود تكوف شبيهة بالنقود السلطانية،
. كما يؤكد على جودة إتقانها كىو تداكلها بقبيلة غمارة إلى جانب نقود السلطاف. كىناؾ من يقر 1كتلك"

بأفضليتها، لتضمنها مقدارا أكبر من الذىب كالفضة. كفي جميع األحواؿ، ال يمكن اعتبارىا نقودا رديئة، ما 
بين المغرب كإسبانيا، من أبرز  1860–1859. لكن تبقى مخلفات حرب تطواف 2لشريفةدامت تنافس النقود ا

 العوامل التي ساىمت في تراجع العملة المغربية، نتيجة الغرامة المالية الباىظة التي أفرغت الخزينة المغربية. 

من قيمتها بين سنتي  كل ىذا أدل إلى انهيار كبير كتراجع في قيمة العملة المغربية؛ إذ فقدت تسعة أعشار
كأثرت األزمة بشكل مباشر على السكاف الذين انخفضت قدرتهم الشرائية بشكل كبير أماـ  ـ،1873ك 1844

االرتفاع المهوؿ لؤلسعار كتدني األجور. يحكي الناصرم صاحب "االستقصا" أف موظفا أياـ األزمة النقدية، كاف 
، لما كانت البسيطة تساكم ثبلث أكراؽ، ثم ظل سعرىا ألف أكقية ككاف يصرفها بعشر بسيطات 30يتقاضى 

 .3ينخفض تدريجيا إلى أف صار يقبض فيها بسيطة كاحدة كشيئا من "الفلوس"

لقد كانت العملة المغربية "الحسني"، ىي العملة الوطنية بالببلد، كقد سكها السلطاف موالم الحسن سنة 
ـ، بسبب االضطرابات، جراء التدخل األكربي، 1902سنة ـ، إال أف ىذه النقود ستشهد انهيارا كبيرا 1881

بمهمة  1907فبراير  27كانتشار العمبلت األجنبية بكميات كبيرة، فقد عهد للبنك المخزني الذم أنشئ في 
إصبلح الوضع النقدم بالمغرب. كبعد قياـ الحماية كتدفق اإلسبانيين على المغرب، كازدياد حجم التبادؿ 

فيها سول العملتين المغربية  كلم يعدا، اختفت العملة الفرنسية من منطقة الحماية اإلسبانية التجارم مع إسباني
 كاإلسبانية.

كخبلؿ الحرب األىلية اإلسبانية، فلم تتردد السلطات العسكرية في إجبار فركع البنك المخزني ليس فقط 
كالكرت على تسليمها عملة الفرنك  في المنطقة المدركسة؛ بل تجاكزتها نحو منطقة اللكوس كجبالة كالريف

الفرنسي بضمانة الحساب الذم كاف للمفوضية السامية بتلك الفركع، كذلك على أساس تسعيرة صرؼ حددتها 
تلك السلطات كالتي ال تتناسب مع قيمة البسيطة التي تدىورت بشكل كبير نتيجة ظركؼ الحرب. كقد أثار ىذا 

ة العامة الفرنسية التي اعتبرت تلك العملية نهبا كاستحواذا بالقوة على اإلجراء احتجاجا قويا من طرؼ اإلقام
، خوفا على 4مدخرات البنك المخزني، الذم لم يستطع المسؤكلوف على فركعو بالمنطقة رفض طلب العسكريين

                                         
 .229 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...المغرب المجهوؿموليَتاس،  - 1
 .229موليَتاس، ـ. س، ص.  - 2
 .2014مارس  09، جريدة ىسبريس االلكتركنية، "زمة مالية عرفها ا١تغربإٝتاعيل التزراين، "القرف التاسع عشر أكؿ أ - 3
 .620 .صـ. س،  ،...سبانيةالمغرب كالحرب األىلية اإل بوبكر بوىادم، - 4



331 
 

ى تدىور أركاحهم، ال سيما كأنهم كانوا يحملوف الجنسية اإلسبانية. ككاف ىذا اإلجراء من األسباب التي أدت إل
 العبلقات بين المنطقة الخليفية كالسلطانية، كانتهت بقطع المعامبلت بين المنطقتين.

كرغبة في االستحواذ على العمبلت كالحيلولة دكف خركجها من المنطقة، فإف العسكريين قاموا بعرقلة 
ن يحملوف الجنسية العمليات المالية كالبنكية لؤلجانب بالمنطقة، كاستهدفت بالخصوص الفرنسيين أك الذي

الفرنسية، إذ كاف ال يسمح لهم إال بصرؼ جزء قليل من شيكاتهم كذلك بالبسيطة فقط، كبتسعيرة صرؼ 
. كجمدت كذلك حسابات كقركض األشخاص كالشركات كالمؤسسات التي كانت لها 1تحددىا السلطات مسبقا

ت في حسابات اإلدارات العمومية معامبلت مالية كتجارية مع المنطقة، كصادرت كل المدخرات التي كان
 كالعسكرية.

إضافة إلى ىذه اإلجراءات، كاف لزاما على كل األشخاص الذين يتوفركف على العمبلت الفضية الحسنية 
كاإلسبانية تسليمها لبنك إسبانيا أك إلحدل فركعو، بمختلف مناطق الحماية اإلسبانية، حيث صدر مرسـو يمنع 

. فكاف على التجار أف 2لى ذلك ألقصى العقوبات بتهمة التحريض على التمردخزنها، كيعرض كل من أقدـ ع
بسيطة فضية. كىذه الحملة التي قامت  50يخبركا يوميا بمعامبلتهم المالية، كال يسمح لهم باالحتفاظ بأكثر من 

ت في بها السلطات لم تستهدؼ الحصوؿ على العمبلت فقط، بل استهدفت كذلك المعادف النفيسة التي كان
ملك الخواص كالتجار. كمن أجل دعم ىذا الرصيد الذم تكوف لديها، كحمايتو من تدىور البسيطة الكبير في 
األسواؽ المالية نتيجة لظركؼ الحرب، فقامت السلطات العسكرية بإحداث قطيعة نهائية على مستول العملة، 

تكسير كحدة البسيطة بين المنطقتين. كإذا  كبالتالي على المستول المالي كاالقتصادم مع منطقة الجمهورية، ك 
كانت ىذه اإلجراءات تهدؼ إلى تقوية البسيطة في المنطقة الخليفية، فإنها تركت آثارا سلبية، ليس فقط على 

 .الساكنة الغمارية، بل تجاكزتها لتشمل كل مناطق االحتبلؿ اإلسباني

 املػضبٔ٘ يف بالر غناصٗ:  اليكْر- 2

، عرؼ النظاـ النقدم المغربي عدة اختبلالت أدت إلى اضطراب داخلي  19القرف  منذ النصف الثاني من
كىي العملية التي  ـ،1881كبير، رغم بعض المحاكالت اإلصبلحية، إال أف أىم محاكلة إصبلحية كانت سنة 

إلصبلح ا أماأنهت النظاـ النقدم القديم الذم كاف مبنيا حتى ذلك الحين على المقاييس كاألكزاف الشرعية. 
الجديد فقد تم على النمط اإلسباني الذم ينتمي لبلتحاد البلتيني، ذلك أف السلطاف موالم الحسن أخذ في 
الحسباف عملة "البسيطة"، كمن ىنا جاء اسم العملة الجديدة، حيث أطلق عليها اسم "الحسني" أك "البسيطة 

على أساس "الدكرك" اإلسباني، كتزف  الحسنية" نسبة إلى السلطاف موالم الحسن، كىي عملة فضية ضربت

                                         
 .620 .صـ. س، ، ...المغرب كالحرب األىلية اإلسبانية بوىادم، - 1
 .621بوىادم، مرجع سابق، ـ. س، ص.  - 2
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بساسيط،   5يتكوف من  1غراما، كالرياؿ الحسني 25غراـ، بخبلؼ "الدكرك" أك الرياؿ الذم يزف  116.29
 .2كالدكرك اإلسباني، غير أف البسيطة الحسنية لم تكن موجودة، فقد كانت عملة حسابية فقط

سيطة الحسنية مماثلة لئلسبانية، أم تعطى لها نفس ىذه المحاكلة اإلصبلحية فشلت تماما، إذ أصبحت الب
القيمة، رغم أف كزنها كاف أعلى من اإلسبانية. أما محاكلة اإلصبلح العزيزية التي نقصت من كزف الحسني الذم 

، فبدكرىا انخفضت على غرار سابقتها. كقد قدر انهيار 29غراما، عوض  25أصبح مساكيا للرياؿ اإلسباني، أم 
 . 373 %بػـ 1902غربية سنة العملة الم

ىذه السنة سك موالم عبد  ـ، ففي1903أما النقود النحاسية فقد استمرت، كلم تعرؼ أم تغيير إلى غاية 
نقودا نحاسية جديدة، كمحاكلة للحد من خطر انخفاض العملة، كىذه القطع كانت من النوع  بأركباالعزيز 

ـ ضرب موالم عبد الحفيظ سنة جديدة، كلكن 1911نة موزكنات. كفي س 10 ،5 ،2 ،1 في:العشرم، حددت 
غراما، كما سكو من قبل موالم عبد العزيز، كنفس الشيء بالنسبة لعملة موالم يوسف، إذ  25: ػببقي الدكرك 

 .4بقي الحسني على ما كاف عليو

تتأثر بتفاعبلت لقد بدا كاضحا ألكساط األعماؿ األجنبية المستقرة في المغرب مع بداية القرف، التي كانت 
ىذا االنهيار كالتقلبات التي عرفتها العملة المغربية، أف إصبلحا نقديا داخليا لن يكوف ىو الحل الناجع للحفاظ 

. لم تزدد أكضاع المغرب 5على مصالحهم، كبعبارة أخرل، فإف السيادة النقدية للمغرب كانت تعارض من الخارج
ـ، إذ تشير العديد من الرسائل الحسنية في نهاية 20ـ كبداية القرف 19لقرف المالية كقبائلو إال انهيارا مع نهاية ا

عهده إلى الصعوبات المالية التي كانت تسببها العملة اإلسبانية التي كانت تدخل من مراسي الشماؿ، حيث 
اج محمد خديمنا األرضى الحـ: "1893أصدر أكامره بمنعها من التداكؿ، كمما نقرأ في إحدل ىذه الرسائل سنة 

العربي الطريس كفقك اهلل كسبلـ عليك كرحمة اهلل كبعد كصل كتابك بأف نائب الفرنصيص كتب لك بما في كتابو 
السعيدة كتركج بها  اإليالةالذم كجهتو من أف سكة فضية اصبنيولية ال تركج بببلد إسبانيا كثيرا ما ترد لهذه 

يحصل منو ضرر للتجار كصار بالباؿ فقد بلغ لشريف علمنا  كيتصارؼ بها التجار لعدـ معرفتهم لها، كأف ركاجها
                                         

كة اليت ضرهبا موالم اٟتسٍت: استعمل سكاف قبائل غمارة ىذه الكلمة للداللة على الرياؿ اٟتسٍت، أم قطعة عشرة دراىم كعلى مطلق الس - 1
اٟتسن، كرغم إطبلؽ اسم العزيزم أك اٟتفيظي أك اليوسفي على سكة موالم عبد العزيز كموالم عبد اٟتفيظ كموالم يوسف، فقد ظل اٟتسٍت 

 ـ. 20يطلق على ٚتيع تلك السكة إىل العقد الثاين من القرف 
نشرت ىذه الدراسة ضمن أشغاؿ الدكرة الرابعة عشرة ٞتامعة  موالم يوسف"،"الركاج النقدم كإشكاليتو في عهد السلطاف ٤تمد الناصرم،  - 2

ٔتركز الدراسات كالبيوث العلوية بالريصاين حوؿ موضوع: التيوالت االقتصادية  2006نونرب  11ك 10موالم علي الشريف يومي 
  .199كاالجتماعية كالثقافية ُب عهد السلطاف موالم يوسف، ص. 

 . 200 .صـ. س، ، ...لركاج النقدم كإشكاليتو في عهد موالم يوسفا٤تمد الناصرم،  - 3
 . 201 .مرجع سابق، ص ٤تمد الناصرم، - 4
بكلية دكتوراه ُب التاريخ، نسخة مرقونة لنيل شهادة ال طركحة، أ(1912–1822قبيلة زمراف خبلؿ القن التاسع عشر )اٟتسن شوقي،  - 5

 . 606 .ص ،2001نسانية بالرباط، سنة لعلـو اإلداب كااآل
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كما  ذلك قبل كركد كتابك كأصدرنا أمرنا الشريف ألمناء المراسي بأف ال يقبضوا في األعشار ىذه السكة ...
أصدرنا لقضاة المراسي كالمدف بأف يأمركا العدكؿ بعدـ الشهادة بها في البيوعات كالشراءات كالمعامبلت، كأف 

 1..." شهدكا في ذلك إال بالسكة التي تركج في الببلدال ي

رغم محاكالت السبلطين تثبيت العملة المغربية، فقد استمر سعرىا في االرتفاع، مما أدل إلى غبلء 
المعيشة كعرقلة المشاريع االقتصادية كاإلصبلحية للمخزف، كبقيت الحالة كذلك رغم بعض فترات التحسن 

ي ، كإلى العهد العزيزم، حيث كجدنا أنو رغم أف المخزف حافظ للرياؿ كاإلنجليزمن اإلسباني الناتجة عن نهاية الدَّ
أكقية كنصف عند الجباية، فإنو استمر في االنهيار، األمر الذم جعلو يضرب نقودا بركنزية في عاـ  32على سعر 

، ككذا انهارت بعدىا المسكوكات ، إال أنها ىي كذلك استمرت في االنزالؽ2كألمانيا كفرنسا إنجلترافي  ىػ 1303
، األمر الذم جعل الببلد تستقبل القرف العشرين ليس بخزينة فارغة فقط كلكن مدانة من األجانب، مما 3الحفيظية

في االحتبلؿ اإلسباني، كىذا بعد سنوات من القحوط  اإلمبرياليأسقط منطقتنا المدركسة بعد التنافس 
القبائل الغمارية نتائجها الوخيمة، فأنهكت قواىا المادية كالمعنوية كمهدت  ، التي كانت دكرية كجنت4كالمجاعات

 لدخوؿ اإلسباف للمنطقة.

 اليكْر األديبٔ٘ يف بالر غناصٗ:- 3

قبائل غمارة خاصة، بشكل كبير منذ القرف ك  أصبحت النقود اإلسبانية متداكلة في شماؿ المغرب عامة
"البسيطة" بػ  ء بنك الدكلة، فالعملة اإلسبانية كانت تسمىقد استمر ركاجها رغم إنشاك  التاسع عشر،

(PESETA( "التي تكوف خمس "الرياؿ )REAL( "أك "الدكرك )DURO ككانت ىذه العملة تركج بشماؿ )
المغرب قبل القرف التاسع عشر، حيث كقع القبوؿ الرسمي لهذه العملة في المعاىدة التي عقدىا السلطاف موالم 

ـ، حينما سيعتمد موالم الحسن على 19ـ، كاستمرت متداكلة إلى حدكد القرف 1799يا سنة سليماف مع إسبان
أساسا للصرؼ في قبائل غمارة  كاإلسبانية( )المغربيةإصبلحو النقدم. فظلت العملتاف  إلنجازالعملة اإلسبانية 

ذلك أنو ابتداء من  ـ.1912نونبر  27اإلسبانية في –كشماؿ المغرب عامة، خاصة بعد المعاىدة الفرنسية
 تداكؿ النقود الفرنسية بالمنطقة اإلسبانية. ـ سيضعف1914

                                         
. كما 1693ٖتت رقم  ،32كثيقة  ،12ىجرية، ٤تفظة رقم  1311ظهائر حسنية سنة  ا٠تزانة العامة كاحملفوظات بتطواف، القسم العريب، - 1

  (.20ك 15الوثيقة رقم ) سبانية ُب االيالة ا١تغربيةوعة من الوثائق ُب نفس احملفظة تتميور حوؿ منع تداكؿ العملة اإلنتوفر على ٣تم
 . 267 .، مرجع سابق، ص...نولتافا أٛتد التوفيق، - 2
غلبها فضية ـ، أ20ـ كبداية القرف 19القرف  من خبلؿ البيث ا١تيداين ُب ا١تنطقة ا١تدركسة ٘تكننا من اٟتصوؿ على ٪تاذج من النقود ا١تغربية من - 3

 كمنها النياسية.
 . 339ـ. س، ص. ـ...،19ك 18المغرب في القرنين كبئة كالمجاعات بتاريخ األ٤تمد األمُت البزاز،  - 4
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فأعطت النتائج  ـ،1914يوليوز  25كقد أجرت المركزية العامة للمالية الفرنسية بحثا في الموضوع، يـو  
 :1اآلتية للتوزيع النقدم بالمغرب

 التوزيع النقدم بالمغرب خبلؿ فترة الحماية

 العم ة اإل با ية العم ة ال   ية ل ر  يةالعم ة ا الم ط ة

 228.507 771.305 35.913 الم ط ة اإل با ية

 580.277 4.311.919 2.038.381 م ط ة ط جة

 76.687 24.731.438 39.627.841 الم ط ة ال ر  ية

 885.391 29.804.762 41.702.185 المجمو 

عت أف تحافظ على مكانتها في المنطقة الشمالية يتضح من خبلؿ ىذا الجدكؿ أف العملة الحسنية استطا
كبالخصوص في قبائل غمارة، حيث كانت معظم المعامبلت التجارية تتم بالعملة المغربية رغم توقيع معاىدة 

تؤكده  كىو ماالحماية مع اإلسباف، كربما يعزل ذلك إلى صعوبة المنطقة المدركسة بالنسبة للمستعمر اإلسباني، 
قبائل غمارة اتجاه االحتبلؿ اإلسباني، حيث كانت المنطقة المدركسة آخر القبلع التي  اكمة()المقردكد فعل 

كفتاكل محمد الهبطي المواىبي، تبين  2كثيقة عدلية 90دخل إليها االحتبلؿ. كما يؤكد ىذا الطرح أزيد من 
ية، حتى في فترة االستعمار استعماؿ قبائل غمارة العملة المغربية )الرياؿ الحسني( في كل معامبلتهم التجار 

من محمد بن محمد المرابط ثورا  أسلماف"اشترل المعلم المفضل بن أحمد  أحدىا:اإلسباني، حيث جاء في 
 .3"ـ 1924ىػ/ 1342رياال عاـ  36بثمن 

ىذه التقلبات التي عرفتها السيولة النقدية خبلؿ الفترة المدركسة، الناجمة عن التطورات السياسية 
ية، أفرزت كضعية مضطربة انعكست على العبلقات كالمعامبلت التجارية، فكيف تعاملت قبائل غمارة كاالقتصاد

 معها؟ 

 املبشح الجاىٕ: صْص مً املعامالت التذاصٓ٘ بامليطك٘ ّخصاٜصَا.

 مالمح مً املعامالت التذاصٓ٘ يف قباٜل غناصٗ:-1

د الهبطي المواىبي في مؤلفو فتاكل لعل أبرز صورة عن ىذه المبلمح، ىي تلك التي قدمها لنا محم
تتحدل اإلىماؿ في شفشاكف كما حولها من جباؿ، الذم عبر بالفعل عن كاقع المنطقة بكل جوانبو، كأكضح لنا 

                                         
1

 - André. J. Marty, Le Franc Marocain Monnaie Satellite, Institut des Hautes-Etudes Marocaines, Paris, 

1951, p. 88.  
 . ـ 20كؿ من القرف ـ كالنصف األ19الثاين من القرف  نتوفر على نسخة منها كهتم قبائل غمارة خبلؿ النصف - 2
 (. قبيلة بٍت منصور)مشكورا األستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومن التجكاين الغمارم  مدنا هباكثيقة خاصة أ - 3
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جليا أف المجتمع كاف يعمو الفساد بما في ذلك المعامبلت كالمبادالت التجارية، في غياب الوازع الديني كالفراغ 
طة المركزية التي كانت عاجزة عن ضبط أمور الرعية، بجهاز إدارم متعسف، ىمو السياسي نتيجة ضعف السل

 الوحيد ىو مضاعفة الضرائب غير الشرعية كاالستحواذ على األمبلؾ العقارية.

كقد أتاحت ىذه الوضعية المزرية الفرصة للتجار للتعامل بمختلف األساليب الملتوية، بما في ذلك الربا 
األسعار، كقد أمدتنا كل من نوازؿ العلمي كالزياتي كمنظومة الشيخ اإلماـ الهبطي بأىم كاالحتكار كالتبلعب ب

اإلشكاليات التي طرحتها المعامبلت التجارية في فترة سابقة، كالتي استمرت إلى الفترة المعاصرة، كما يوضحو 
 مؤلف فتاكل تتحدل اإلىماؿ.

التآزر في مختلف جوانب الحياة العامة، ىذا فمن المعلـو أف طبيعة المجتمع الديني ىو التكافل ك 
  المستهلك(–الموزع–)المنتجالمذىب كرستو كدعمتو آليات النظاـ الديني، كمن خبلؿ ذلك العمل المتسلسل 

كاف الهدؼ األساسي ىو تحقيق االكتفاء الذاتي، دكنما التفكير في االحتكار كالربح المشوب بالخطيئة. كقد 
سلبياتو كإيجابياتو، مراعين في ذلك تقلبات األسعار المرتبطة بالعرض كالطلب من جهة، بحث الفقهاء أمر الربح ب

كبالظركؼ الطبيعية المضطربة )جفاؼ، فيضانات، أكبئة( من جهة ثانية، كما حرصوا أيضا على أف يتمكن المزارع 
يلـز نفقات أسرتو، من بيع محصولو بشكل يضمن لو تغطية التكاليف كتحقيق ربحػ يخوؿ لو الحصوؿ على ما 

 كبالتالي يكوف قد أسهم في إنتاج ما تحتاج إليو باقي الفئات االجتماعية.

كما يمكن قولو عن التاجر، ال يختلف عن سابقو، فقد سعى ىو اآلخر إلى تحقيق الربح من جهة، كلكونو 
اء أيضا، خوفا من اختبلؿ مرتبطا بما ينتجو المزارع، من جهة ثانية. لكنو كاف مراقبا من طرؼ الفقهاء كالعلم

التوازف االقتصادم، خاصة بين التاجر كالمستهلك؛ لكن يجب أف نشير ىنا أيضا إلى أف تحديد األسعار بالنسبة 
للتجار من طرؼ الجهاز القائم بذلك، لم يكن باألمر الهين، نظرا لما أسلفنا ذكره، من تغيرات مناخية 

بيعة المعامبلت التجارية، كيتجلى ذلك بوضوح في قبائل غمارة، كاضطرابات سياسية، كانت تؤثر سلبا على ط
 حيث كاف أشياخ القبائل يفرضوف غرامات مالية ثقيلة على الباعة في األسواؽ.

أما فيما يخص أسعار المواد المصنعة، فكانت تحدد على أساس السعر العادؿ، الذم يعطي ثمن المواد 
عار كانت تتضمن زيادة أخرل نظير استغبلؿ رأس الماؿ كاألخطار التي األكلية كأجورا عادلة للصناع، لكن األس

يحسب لها المنتج ألف حساب. كما لوحظ انو على الرغم من نهي الفقهاء كالعلماء عن المعامبلت الربوية، فإنها  
أف  كانت متفشية في المنطقة، لعدـ التزاـ المتعاملين بالشركط المشركعة في البيع كالشراء، كأغلب الظن

ىي التي كانت تشجع الساكنة على ىذا النمط من المعامبلت،  األجانب( )التجارالعناصر الدخيلة على المنطقة 
خصوصا في فترة الحماية اإلسبانية. كما ساىمت السياسة الخارجية للسبلطين في تعاملهم مع القول األجنبية، 

امة، كالمجتمع الغمارم بصفة خاصة، على البحث على تشجيع كل من المزارع كالتاجر كالصانع المغربي بصفة ع
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الدائم عن الربح السريع مهما اختلفت السبل، فقد كاف بعض المحتكرين يحتفظوف بالمحاصيل سنين عديدة؛ ثم 
يترقبوف الوقت المناسب إلغراؽ السوؽ، آخذين بعين االعتبار أف األجانب سيأتوف لشرائها عاجبل أـ آجبل من 

 طنجة أك فاس. 

صة القوؿ أف ىناؾ عوامل داخلية كأخرل خارجية، تضافرت كأفرزت لنا ىذا الوضع المزرم، علما أف كخبل
فقهاء كمفتي المنطقة بذلوا قصارل الجهود للتخفيف من حدتو، من خبلؿ التزامهم بالقوانين الدينية كاألعراؼ 

بني سلماف الغمارية رجل باع شيئا عن  كفي: "المحلية في معالجة العديد من النوازؿ، كنقرأ فيما جاء في إحداىا
نفسو كعن ابن أخيو صفقة كىو غائب كالمشترم كاله لغيره، كلما حضر امتنع من إمضاء البيع كطالب بفسخو 

الحمد هلل حيث باع الشريف السيد علي لمن اشترل منو كما الجميع مذكور بالملتصق أعبله،  :كفي ذلك كرد
المذكور، كغائبا أيضا كقت البيع المشار إليو، كحضر اآلف، كأثبت ما ىو  ككاف كلد أخينا شريكا في المبيع

الواجب شرعا في ذلك كما بيده، فالبيع المشار إليو فاسد شرعا، ألنو من بيع الصفقة على الغائب، كىو متوقف 
ضاء على على إمضاء القاضي كما في نوازؿ شيخنا الوزاني، كنصو " كعلى أنو من بيع الصفقة فبلبد من اإلم

الغياب كالذم يمضيو في حقهم إنما ىو القاضي ال األب" إذ معنى بيع الصفقة ىو بيع الجميع، فإف كاف 
كفيما ذكرناه كفاية، كاهلل أعلم،  ... المشترم شريكا فهو التبضيع، كإف كاف أجنبيا كما في نازلتنا فهو بيع الصفقة

 .1"ككتبو عبيد ربو خليل بن أحمد مسرة كفقو اهلل بمنو

 2كفي نازلة أخرل يتدخل اإلفتاء لتصحيح المعامبلت التجارية، حيث جاء في أحدىا " من القلعة الزجلية
رجل اشترل زيتونة، كشهد على شرائها عدالف، كخاطب عليو القاضي الخيراني، كلكي يختبر المشترم مكانة 

زيتوف المشتراة فوقو تبقى بيد مشتريها الحمد هلل، التلقيمة من ال :رسمو، عرضو على الخيراني نفسو فقاؿ فيو
المذكور كال تنزع منو إال بموجب شرعي، كاهلل أعلم، قالو ككتبو عبد الكريم بن عبد الملك الخيراني لطف اهلل 

: ، حيث كانت معظم المعامبلت التجارية في قبائل غمارة يتم توثيقها برسم عدلي، إذ نجد في أحدىا3بو"
مد بن عبد الفضيل بن شيخ لقبو ابن يعيش كمحمد بن محمد بن شيخ لقبو المرابط الحمد هلل دفع السيد مح"

للطالب سي عبد العزيز ابن سيدم محمد بن مهدم الزياني الجبللي عشرين رياال فضة سكة تاريخو قبضها منهما 

                                         
 . 125–124 ص. ص اٞتزء األكؿ،، مرجع سابق، ...ىماؿ في شفشاكف كما حولها من جباؿفتاكل تتحدل اإل ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب، - 1
ن جهة الشماؿ تشكل كحدىا فرقة من فرؽ قبيلة بٍت زجل الغمارية، ك٢تا خزين ّتبل فوقها تضع فيو كل القلعة قرية كبَتة ّتانب شفشاكف م - 2

هنا على ما يظهر أ ك احملبلت القريبة ىوو حراس بالليل كالنهار، كالداعي إىل إنشائو كالعدكؿ إىل ا٠تزف فيو عن الدكر أغللها كمدخراهتا، ككاف علي
 ف تبعدهات كانوا يهجموف عليها من مرة ألخرل كينهبوف أرزاقها، فاضطرت إىل أاس كشفشاكف كسكاف ىذه اٞتتقع ٣تاكرة لبٍت حساف كاالٜت

 اٞتزء األكؿ،، ...ىماؿفتاكل تتحدل اإل )أنظرا٢تبطي، صب  بعد ذلك عادة ٢تا سلطاهنا ُب نفوس السكافما يعز عليها من ٤تل ا٠تطر، ٍب أ
  (131 .ص

 . 89 .مرجع سابق، ص اٞتزء األكؿ،، ...ىماؿ في شفشاكف كما حولها من جباؿفتاكل تتحدل اإل ،٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب - 3
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دفعا تاما  1بالمعاينة بخطو كتوصل بها توصبل كامبل من قبل ثمن حقو في بيعهم في اعميرة كتخوربت كاسعادت
 .2في أكؿ ربيع األكؿ عاـ خامس كعشرين كثبلثمائة كألف" ... كتوصبل عاما كأبراىما من ذلك كلو براءة تامة

 اخلصْصٔ٘ الػناصٓ٘ يف املعامالت االقتصارٓ٘:–2

كاف على اإلنساف الغمارم لِيؤدم نقودا في بضاعة ما، أف يزنها أك يضبطها على قياس معين )كزف، مسافة  
...( كىكذا بالنسبة للماشية، كانت تباع عن طريق ضبط مدل سمنها أك ىزالها، كيحتسب فيها  جودة كمية،

النوع كالقامة كاالستواء كالصفاء، ثم الحالة من حيث الحمل كالميبلد، كيدخل في ذلك عامل الظرفية كالعرض 
كتبنى المعاملة المادية أيضا على كالطلب، على أف الصفقات كانت تتم بعد المساكمة كالنقاش كحتى المزايدة، 

المعرفة كالمحاسنة كالمكارمة كذلك، ككاف السماسرة يقوموف في ذلك بدكر التحكيم كالتوفيق بين المتبايعين، 
تتم بنفس الطريقة كالدكاجن كالحبوب ككذلك المواد المعدنية كالخشبية، حيث  األخرلككانت جل البضائع 

فق الملين للمواقف كالموفق بين الناس، ككانت الخضر في حالة القرع يمكن ألم كاقف أف يلعب دكر المو 
كالبطيخ تباع للواحدة أك حتى بالمجموعة، أما التبن كاللحم فباألجزاء، بعد الفحص كالتقليب كمعرفة النوع، 

لذىن في ككانت أعماؿ إصبلح األكاني كالجلود تتم بالنقاش إلى المبلقاة كالتراضي، كمع تحكيم اليد كالعين كا
معرفة جودة األشياء، فقد كانت تستعمل بأسواؽ غمارة كسائل قياس كلهجات مشتركة، تهم كل الحياة 

 :فيما يلي االقتصادية كنجملها

إذا تحسب الزيتوف فالصمايم ما يحمل بو العود" إذا قمت بعد الزيتوف في يوليوز، فإف " تقويم اإلنتاج:–1
 الموسم الفبلحي سيكوف جيدا.

 المحاصيل.يخرج مارس، كيخلي كل عشبة براس" بعد مارس يظهر الموسم الفبلحي بنضج "ملي ك 
 .ملي كتنضج الكرموس، كيهزك العياؿ الموس" أم عند نضج الصبار يسمح لؤلطفاؿ بحمل السكين" 
  إذا خدـ مارس كيغيبوا الشهور كاملين" اإلشارة إلى أىمية التساقطات في شهر مارس بالنسبة لئلنتاج"

 حي.الفبل
  ،إذا كاف مارس شاتي كأبريل نادم، فرحو ياعبادم" إذا تساقطت األمطار في مارس ككاف أبريل جافا"

 فاإلنتاج سيكوف جيدا.

                                         
 حدل فركع قبيلة بٍت زيات الغمارية.كاعمَتة مداشر تابعة لقاع أسراس إاسعادت كٗتركبت  - 1
 (. منصورقبيلة بٍت ) محمد بن عبد المومن التجكاني الغمارمستاذ كثيقة خاصة أمدنا هبا مشكورا األ - 2
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  إذا كاف مارس يسيل كأبريل ضليل كمايو صافي صقيل، ثلث فالصابا يحيل عند الخماس الدليل" إذا كاف"
 )أقلث المحصوؿ يكفي حوال كامبل للخماس مارس ممطرا كأبريل جافا كظليبل كمام مشرقا، فإف ثل

 .إنتاجا(الفبلحين 
  ىذه التقويمات التي كانت سائدة في قبائل غمارة كانت تفرض عليهم اقتناء معظم كسائل اإلنتاج في كل

 معامبلتهم التجارية.
  استعماؿ كحدات للقياس:–2

 يتم قياس الحبوب باستعماؿ كحدة "المد"، إذ نميز بين نوعين:

  كلغ. 40الشاكني: نسبة إلى الشاكف كيعادؿ المد 
  كلغ. 20كيعادؿ المد السبتي: نسبة إلى سوؽ سبت كاد الك 

كلغا، بينما  14مد من الشعير يعادؿ  1إال أننا نبلحظ اختبلفا حسب القرل، كحسب نوعية المزركعات فباكلواف
 كلغا. 16، مد من الشعير يعادؿ 2كسعيد كلغا، كبتازا 20مد من القمح يعادؿ 

الثمن( أم ما يعادؿ  )نصفكالسني  الشاكني(كلغ بالنسبة للمد   5كيقسم المد إلى عدة كحدات كالثمن )
كلغا من الحبوب )قمح أك شعير(. أما كحدات توزيع الماء، فتستعمل عدة  50كلغ، أما الحمل فيعادؿ  2.5

ساعة، أما الصهريج فيختلف  ساعات من السقي، كالثمن ساعتاف كالمكسر نصف 4كحدات، كالربع كيعادؿ 
 . السقي(يعادؿ ربع ساعة من  3امغوص )مدشرحسب الحمولة 

بشكل حصرم على المنطقة ثقافة  كاللهجات المستعملةتعكس طبيعة المعامبلت التجارية في قبائل غمارة 
ل ىو حصيلة المنطقة المدركسة في التعامل مع محيطها، حيث ال يرتبط فقط بالموارد الطبيعية المتواجدة، ب

 .4رصيد ثقافي معقد تراكم كتطور عبر الزماف

 املبشح الجالح: التشْالت االقتصارٓ٘ بامليطك٘ الػناصٓ٘.

 االعتجناص االعتعناصٖ اإلعباىٕ يف إبضاط بعض التشْالت بامليطك٘: مغاٍن٘- 1

الشامل لتطويق  شكلت محاكالت االستثمار كالتجارة اإلسبانية في المنطقة جزءا من المخطط االستعمارم
التي نهجتها الدكؿ االستعمارية من أجل استعمار الدكؿ، كقد حاكلت إسبانيا  اإلمبرياليةالمغرب، كمن الخطة 

                                         
 .حدل قرل قبيلة بٍت زجل الغماريةإ - 1
 .حدل قرل قبيلة بٍت زجل الغماريةإ - 2
 .حدل قرل قبيلة بٍت زجل الغماريةإ - 3

4
 - Barcelles (E), "La Mont a Como Reserva", Estudios Geográficos, N 153, Madrid, 1978, p 446.  



338 
 

لتحقيق األرباح عن طريق  كالخاص( )العاـتكثيف عمليات االستيطاف المباشر كخلق الفرص للرأسماؿ الوطني 
 ة على المنطقة المدركسة.االستثمار في القطاعات المربحة، بعد فرض الحماي

إف فقداف إسبانيا للكثير من مستعمراتها في أمريكا الجنوبية، كجو ضربة قاضية للمراكز كالقطاعات 
االقتصادية الوطنية التي كانت تنشط اقتصاديا معها، كقد حاكلت الرساميل العائدة إلى المتركبوؿ تحقيق نوع من 

كاأللمانية  كاإلنجليزيةالذات، لكن المنافسة القوية للرساميل الفرنسية التراكم كاالستثمار في القطاع الصناعي ب
حدت من توسع الرأسماؿ الوطني الذم عجز عن المنافسة بسبب سيطرة الرسماؿ األجنبي على القطاعات 

 ( بغرس مجموعة كبيرة من1914–1850الحيوية كالديناميكية في الببلد، كعلى رأسها األبناؾ، فقد تميزت فترة )
شركات التمويل كاألبناؾ األجنبية التي تحكمت في كثير من القطاعات االقتصادية كتوجيهها حسب مصالحها. 
كفي الوقت نفسو ظهرت مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية الوطنية كعلى رأسها البنك المركزم الذم خرج 

في مجاؿ االقتصاد. كظهرت مجموعة من ، كقد استفادت من التشريعات الليبرالية 1ـ1856للوجود في يناير سنة 
ـ( تحت إشراؼ البنك المركزم، ككانت بدكرىا تشرؼ كتموؿ العمليات 1864–1856خبلؿ فترة ) 2األبناؾ

الشرائية في شماؿ المغرب بما فيها منطقة غمارة، حيث كانت البرجوازية اإلسبانية تفضل التدخل السلمي في 
لخطيرة التي عرفتها القضية المغربية كالتطور الذم عرفتو المقاكمة . لكن التحوالت ا3شماؿ المغرب عموما

المغربية في ببلد غمارة، فرض إعطاء األكلوية للعمل العسكرم، فتراجع دكر الطبقة البرجوازية لصالح الدكر الذم 
لمدركسة ، اللذين حاكال كضع حد لعملية التسرب السلمي للمنطقة ا4كالعسكريةبدأت تلعبو المؤسسة الملكية 

 ، كالتي في نظره لم تستطع أف تحقق النتائج المرجوة.5التي عمرت طويبل

كلم تعرؼ تلك الوضعية تغييرات جذرية إال بعد إعبلف التهدئة النهائية، باعتبار ببلد غمارة كانت محطة 
ي المنطقة، لكن أساسية للمقاكمة المغربية في الشماؿ، إذ ستعطى للرأسماؿ اإلسباني فرصة االستثمار الكثيف ف

بإشراؼ كتوجيو من الدكلة المستعمرة. كفي الوقت نفسو، قامت السلطات االستعمارية باستثمار مواز في البنيات 
التحتية بصفة خاصة، من أجل خلق الشركط المناسبة لبلستثمار الخاص، خارج المناطق المجاكرة للثغور المحتلة 

ب الظركؼ األمنية كالسياسية. كقامت إسبانيا بنهج سياسة استيطانية التي كاف يتم التركيز عليها فيما قبل، بسب

                                         
ـ 1829سس سنة يوف لاير، كقد تأسس بعد عملية اندماج البنك اإلسباين لساف فرناندك الذم أمل 400رأٝتالو عند التأسيس  بلغ ٣تموع - 1

 .1844سس سنة ببنك إيزابيبل الثانية الذم كاف قد أ
 بنكا جهويا مثل بنك سانطاندير كبنك بلباك. 18منها  - 2
 .180 .ص ،2007 ،فريقيا الشرؽ، الدار البيضاءء الثاين، إ، اٞتز 1956–1931سبانيا كالمنطقة الشمالية المغربية إ عبد الرحيم برادة، - 3
سس ُب استغبلؿ خَتات ا١تنطقة، حيث أ دكرا مهما ُب هتدئة منطقة غمارة بعد الثورة الريفية كا١تسا٫تة( Osvaldo Capaz)لعب اٞتنراؿ  - 4

ىل اٞتبهة الذم عرفت بو ُب فًتات م البلدة إغرب استقبللو ستتيوؿ اسالذم ٛتل اٝتو كعندما حقق ا١ت( Puerto Capaz)ميناء كباص 
 سابقة.

القضية ا١تغربية جعل موقف ف تدكيل تائج ا١ترجوة ُب نظر اٞتيش، كما أف ٖتقق الن( أ1909–1880)مل تستطع عملية التسرب السلمي  - 5
 كثر راديكالية.اٞتيش أ
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جديدة في المنطقة، تشجع االستثمار الخاص الوطني الذم كاف يهدؼ إلى إعادة بنائها االقتصادم حسب تطور 
، كقد قدمت لبلستثمار المذكور كل المساعدات 1البنيات اإلنتاجية كتنوعها كالحاجيات المحلية كالتصديرية

المالية كالتنظيمية كالتقنية كغيرىا، لذلك فضل االستثمار في القطاعات التي يمكن أف تكسبو بعض األرباح، 
، كإف ركز على بعض القطاعات في منطقتنا المدركسة 2كبالشكل الذم كاف يسمح بو التطور الرسمالي الوطني

ية تعتبر االستيطاف الفبلحي من أبرز مثل الفبلحة كالصيد كاالستغبلؿ الغابوم. ككانت السلطات االستعمار 
الوسائل التي تحافظ على التهدئة كعلى اندماج االقتصاد كالمجتمع المحلي في البنية االستعمارية، ككانت تعتبر 

، لهذه األسباب 3المستوطن، تبعا لبعض توجيهات منظرم العملية االستعمارية اإلسباف، ىو "جندم الحضارة"
يين عملية االستيطاف الفبلحي كاالستثمار الخاص فيها، كما اجتهدت إدارة االستيطاف شجع كل المندكبين السام
ـ في إيداع ترسانة من اإلجراءات المالية كالقانونية كاإلدارية التي تعطي امتيازات  1927التي استحدثت في سنة 

تستثمر أموالها في القطاع  كثيرة للمستثمرين في القطاع الفبلحي، كحاكلت تنشيط الشركات الفبلحية التي كانت
منذ القرف التاسع، حيث ىيأت األرضية لبلستثمار المذكور، من خبلؿ إنجاز مشاريع الرم الكبرل كالمتوسطة في 

ـ، كما تم التفكير في 1941المنطقة كإدخاؿ التقنيات الحديثة، بعد كضع المخططات التقويمية ابتداء من سنة 
ـ، كالذم منح 1942غشت  8ا الصندكؽ العاـ للقرض الذم أسس في كضع خطة تمويلية جديدة يشرؼ عليه

القركض تمنح دكف  كأصبحت ىذهقركضا متوسطة كصغرل تشجع على االستثمار الخاص في القطاع الفبلحي. 
من السنة المذكورة بكل ما يتعلق  ءابتدا. كقد تكلفت مصلحة الفبلحة 1951من سنة  ءابتدااحتساب الفوائد 

ثمار في القطاع الفبلحي، كتجارب فبلحية كمكافحة األمراض كتحسين نسل الماشية. كقامت بعملية االست
بتأسيس إدارة جديدة "مصلحة التنمية الفبلحية كاإلنتاج الزراعي كالرعوم"  1953مام  13سلطات الحماية في 

عمارية التي كانت بهدؼ تشجيع االستثمار في القطاع العاـ كالخاص. كل ذلك دخل في إطار التوجهات االست
تهدؼ إلى حل جميع مشاكل االستثمار، خاصة في القطار الفبلحي، كمن بينها اإلعفاءات الجمركية على اآلالت 
الفبلحية المستوردة كتخفيض الضرائب على مقتنيها من اإلسباف كالمغاربة. أما األىداؼ، فقد كانت كاضحة 

في تحديث كمكننة القطاع الفبلحي بالمنطقة كتصدير حسب ادعاء السلطات االستعمارية، إذ كانت تتلخص 
 بعض المحاصيل إلى الخارج. 

كما ساىمت التجارة في استقطاب الرأسماؿ اإلسباني، بسبب األرباح التي كانت تحققها، كبصفة خاصة   
ة بها أك التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الشركات التي كانت لها سجبلت تجارية خاص 4في المرحلة الفرانكوية

                                         
 .180 .اٞتزء الثاين، مرجع سابق، ص ...،1956–1931سبانيا كالمنطقة الشمالية المغربية إ عبد الرحيم برادة، - 1
 .181 .ص اٞتزء الثاين،مرجع سابق،  عبد الرحيم برادة، - 2

3
 - Enrique Arques, EL momento de España en Marruecos, Ediciones de la Vicesecretaria de Educación 

Popular, Madrid, 1943, pp. 150- 151. 
اليت كاف ( Cia Canariense Marroqui de Tabacos S.A) برزىان الشركات اليت تشتغل بالتجارة أة ظهور ٣تموعة معرفت ا١ترحلة اٞتمهوري - 4

 خَتة للكيف كالطابا.ف ٢تا تواجد ُب ببلد غمارة ْتكم إنتاج ىذه األمقرىا ٔتدريد كاليت كا
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ارتفع العدد ليصل إلى  ـ،1913تلك التي رفعت من رأسمالها، فبعدما كاف عددىا ال يتجاكز ست شركات سنة 
شركات  8شركة جماعية، باإلضافة إلى  76شركة مجهولة االسم، ك 78منها حوالي  ،1940شركة سنة  162

فت سيطرة الرأسماؿ اإلسباني، ككانت تضامنية. كبصفة عامة، فإف العمليات التجارية للمنطقة المدركسة عر 
 العمليات التجارية التي تتم مع المتركبوؿ، تكاد تسيطر على النسيج التجارم للمنطقة الشمالية عامة.

كعموما، فقد بلغت القيمة اإلجمالية لبلستثمار اإلسباني الخاص بشماؿ المغرب طيلة عهد الحماية ما 
، 2يل جدا بالمقارنة مع االستثمارات الخاصة في المنطقة السلطانية، كىو رقم ضئ1مليوف بسيطة 2300مجموعو 

لكن، كعلى الرغم من ذلك، فإف االنعكاسات االجتماعية كاالقتصادية التي تحملتها قبائل غمارة كانت كبيرة 
نطقة . بينما أعطى االستثمار العاـ للقطاع الغابوم في الم3جدا، ثم إف التمويل الذاتي للحماية لم يتحقق قط

، إذ تم اعتبارىا الثركة األكلى في منطقة غمارة. لقد عرقلت حركب 1937المدركسة، اىتماما خاصا منذ سنة 
. 4التهدئة استغبلؿ الغابة كإف كانت قد أضرت بها المعارؾ التي دارت بين المقاكمين المغاربة كجيش االحتبلؿ

امل النجارة، إلى غير ذلك، غير متوفرة، لكن اإلدارة كبعد التهدئة كانت شركط االستغبلؿ مثل النقل الطرقي كمع
االستعمارية شرعت في عملية إحصاء كتحديد المناطق الغابوية كحصر أىم أنواع األشجار، كقد كضعت 
السلطات االستعمارية مخططا ممنهجا كاستغبلليا للثركة الغابوية، على الرغم من ادعائها بأنها تحافظ عليها من 

 .5قامت بتنظيم مزايدات بين الشركات الراغبة في استغبلؿ الثركة الغابويةاالنقراض. كما 

كتحولت منطقة غمارة بشكل سريع، إلى أبرز المناطق المصدرة لؤلخشاب، حيث ظهرت بالمنطقة العديد 
، كلم تعمل سلطات الحماية على 6من الورشات لنشر األخشاب كعدد مهم من معامل النجارة كصناعة األثاث

. لقد كاف 7األشجار المقطوعة، على الرغم من أف العملية كانت تتم تحت إشراؼ إدارة المياه كالغابات تعويض
                                                                                                                                       
 Lezcano V.M, España y el Norte de Africa–el Protectorado en Marruecos (1912–1956) U.N.E.D–Madrid, 1986, pp. 

213–214. 
 ، أنظر:حق احتكار ٕتارة التبغ ُب منطقة غمارة كالريف ٠تواف مارتش ،عطى فرانكو على سبيل ا١تثاؿكما أ

 Lezcano. V.M, op.cit, p. 186. 
1
 - Bouayad Settati, La Pénétration et le Développement du Capitalisme dans le Nord du Maroc, L’impact de 

L’expansion Coloniale Espagnole (1859-1956), D.E.S. Faculté de Droit Casa,1987, p. 72. 

من االستثمارات العامة اليت عرفتها  % 48مليار فرنك فرنسي أم حوايل  800ك 750بلغت تلك االستثمارات حسب عبد عزيز ببلؿ بُت  - 2
 :أنظر ا١تنطقة ا١تذكورة.

Abdel Aziz Belal, L’investissement au Maroc (1912 -1964), Éditions Maghrebines, Casa, 1982, p. 36 
3

 - Lezcano. V.M, España y el Norte de Africa ..., op.cit, p. 183. 
من السيطرة على جباؿ الريف. عبد الرحيم طن من ا١تواد الكيماكية لتدمَت الغابة حىت يتمكن  20استخدـ احملتل ُب حرب الريف أكثر من  - 4

 .191مرجع سابق، ص.  اٞتزء الثاين،، ...إسبانيا كالمنطقة الشمالية المغربية برادة،
5

 - Lezcano. V.M, España y el Norte de Africa ..., op.cit, p. 124. 
6

 - Settati (B), op.cit, p. 90. 
7

 - Fouad Zaim, Le Maroc et son Espace Méditerranéen, Aux Origines de la Marginalité du Maroc 

Méditerranéen, Thèse d’etat en Sciences Économique, Faculté de Droit, Casa, Nevembre. 1991, p. 296. 
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كاالستنزاؼ االستعمارم للغابة الغمارية يتم بتزكية من السلطات كإشرافها، ككاف كراء الفقر النباتي  االجتثاثذلك 
لطات االستعمارية أىمية كبرل لتوفير شركط .لقد أكلت الس1كالطبيعي الذم عاشتو المنطقة بعد االستقبلؿ

. 1937االستثمار، العاـ كالخاص، كقد سبق ذلك إعادة تنظيم الجهاز اإلدارم االقتصادم ابتداء من يوليوز سنة 
( يهدؼ إلى تزكيد المنطقة ببنيات اقتصادية تسهل عمليات االستثمار، 1951-1946ككاف المخطط األكؿ )

كالغابوم كالصيد البحرم، فنالت حصة البنية التحتية كالتجهيزية نسبة مهمة من خاصة في القطاع الفبلحي 
(، كحاكلت تحقيق استثمار مواز في 1957-1952التكلفة اإلجمالية المخصصة للمخطط الخماسي الثاني )

سكاف، القطاعات االجتماعية )تعليم كصحة كسكن كغيره(، للرفع من المستول التعليمي كالثقافي كاالجتماعي لل
كتدعيم العملية االستثمارية بأكملها، بالحصوؿ على مزيد من األرباح االستعمارية عبر العملية المزدكجة: تحسين 
االستهبلؾ كتحسين شركط اإلنتاج، لكن الضعف النسبي إلمكانات منطقة غمارة كساكنتها، كتردد البرجوازية 

المنافسة األجنبية، عبلكة على نشاط التهريب، كانت كلها اإلسبانية في القياـ باالستثمار الواسع في المنطقة ك 
 عوامل حدت من شركط توسيع النظاـ االستثمارم في المنطقة. 

دجنبر  31كعموما يمكن أف نقدـ صورة عن ىذا االستثمار في المنطقة الغمارية، من خبلؿ إحصائيات 
 :3ات التالية، موزعة على القطاع2بسيطة 486.879,54ـ، كالتي كصلت حوالي 1944

 االستثمار في المنطقة الغمارية

 (بسيطةالكلفة بػ )ال االستثمار قطاع

 13.923,00 ا١تواصبلت
 21.258,21 األعماؿ
 51.816,18 الصية
 15.053,14 التعليم

 98.636,63 ا١توارد ا١تائية
 10.201,90 األسواؽ
 94.131,20 العتاد

 181.858,27 الصية اٟتيوانية

                                         
1

 - Zaim (F), op.cit, p. 300. 
2

 - Archivo General de la Administracion, Alcala de Hinares, Servicio de Reproduccion de Documentos, 

Peticion n 574, Sección Africa, Caja/Legajo 81/2390.  
3

 - Archivo General de la Administracion…op. cit., Caja/Legajo 81/2390. 
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بلؿ ىذه األرقاـ التي خصصتها السلطات اإلسبانية لكل من االستثمار في استغبلؿ الثركة يتضح من خ
الحيوانية، التي تتوفر بكثرة في قبائل غمارة، إذ خصصت لها أعلى االستثمارات في المنطقة، باإلضافة إلى الثركة 

ارات السلطات اإلسبانية. بينما نبلحظ المائية التي تميز المنطقة الغمارية التي احتلت المرتبة الثانية في استثم
االستثمار اإلسباني الضعيف اتجاه التعليم كالمواصبلت، كىو ما يعني الخلفية االستعمارية االستغبللية لئلسباف 
الذين لم تكن لهم الرغبة في االستثمار الجيد للعنصر البشرم، بقدر ما كاف يهمو استغبلؿ الثركات التي تزخر بها 

مارية، كىي نفس المبلحظة التي نسجلها على قطاع المواصبلت حيث سجل بدكره استثمارا إسبانيا المنطقة الغ
 .ضعيفا، كىو ما جعل المنطقة الغمارية تبقى معزكلة عن باقي مناطق الشماؿ، باستثناء بعض الطرؽ القليلة

 التشْالت اهلٔهلٔ٘ اليت مغت االقتصار الػناصٖ.- 2

سابق عن االستثمار اإلسباني في ببلد غمارة، تضخيم تأثير الواقع لم يكن الغرض من الحديث ال
االقتصادم االستعمارم على المجتمع في المنطقة، فاالستثمار المذكور كاف لو طابع كشركط خاصة، تميز بها 

 بواسطة الجبهة كترغة–عن غيره، كما أف الحركة االجتماعية كانفتاح بعض مراكز المنطقة الغمارية كساكنتها
على مختلف التأثيرات، حتى قبل الحماية، كاف لهما دكر في طبيعة التحوالت االقتصادية –الهجرة إلى الجزائرك 

كاالجتماعية التي شهدتها المنطقة فيما بعد، مع األخذ بعين االعتبار ما أدخلو االستعمار من تغييرات كإصبلحات 
القطع النسبي مع الماضي البعيد كالقريب للمنطقة.  على كثير من البنيات االقتصادية كاالجتماعية، ساىمت في

فالبنيات المذكورة تعرضت الختبلؿ ىيكلي غّير من طبيعتها ككظائفها، بشكل يستجيب لمتطلبات االرتباط 
بالنظاـ الرأسمالي، كيتبلءـ مع المخططات االستعمارية الهادفة إلى تحويل المنطقة إلى مصدر للمواد الخاـ 

 حية، كإلى تحويل الساكنة الغمارية إلى قوة لئلنتاج رخيصة التكلفة. كالمنتجات الفبل

كبالعودة إلى الفلسفة التي حكمت االستثمار اإلسباني في المنطقة كحددت المستفيدين منها، نجد أنو لم  
تحدث تراكمات تسمح ببناء اقتصاديات متوازنة كمستقلة، بل رسخت طابعها الذم يستجيب أساسا لمتطلبات 

منظومة الرأسمالية العالمية التي حاكلت األنظمة اإلسبانية االندماج فيها. كما يؤكد صحة ىذا الحكم كمفعولو ال
في التحوالت االقتصادية التي شهدتها المنطقة ىو أف القطاعات التي حظيت بامتيازات كاستوعبت أعلى نسب 

ئداتو كضماف استقراره، مثل تجهيزات البنية االستثمار، ىي التي خدمت توسع االقتصاد االستعمارم كزيادة عا
التحتية كاألنشطة الموجهة للتصدير كخدمات القطاعات غير المنتجة مثل تركيج البضائع االستهبلكية كالبناء 
كالتأمين كغيرىا. كقد ىمش االستعمار اإلسباني االىتماـ ببعض القطاعات التي تعد ركافد ضركرية لكل تنمية 

كأىمل عملية تكوين كتأىيل  1ة. فقد أىمل االقتصاد التقليدم كفكك نسيجو االجتماعياقتصادية كاجتماعي

                                         
كما كاف د اٟتاجيات ُب قبائل غمارة،  نتاج ال يسقتصاد ا١تنطقة زراعيا بالدرجة األكىل، ككاف اإلنتاجية كاجتماعية، ككاف اكانت األسرة خلية إ  - 1

 . خرل مثل الصناعة التقليدية كالصيدىناؾ اعتماد على بعض األنشطة األ
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عنصر اإلنساف الغمارم، أساس كل مشركع يرـك نماء المنطقة الحقيقي، كما كانت تدعي السلطات االستعمارية 
 في الكثير من المناسبات.

يجد تفسيره المنطقي في السيطرة اإلسبانية  إف التشديد على الطابع االستغبللي لحركة االستثمار بالمنطقة،
على مجمل المشاريع، إف لم نقل احتكار أىم القطاعات المربحة، بنسب درجات متفاكتة، كتوضح التجارة 

 .1الخارجية للمنطقة مجمل خصائص االقتصاد االستعمارم كاالرتباط الكبير بالمتركبوؿ

 فرتٗ احلنآ٘ اإلعباىٔ٘.التشْالت االقتصارٓ٘ يف ميطك٘ غناصٗ خالل  –1–2

لقد شجعت الطبقة الرأسمالية االستعمارية اإلسبانية، رجاؿ السياسة كالعسكر، بالتدخل في شؤكف  
المغرب، كذلك منذ أكاخر القرف التاسع عشر، ألنها كانت تريد أف تعوض خسارتها المالية كاالقتصادية مع فقداف 

، لقد تدخلت بشكل مباشر في شؤكف المنطقة كاستغلت الظركؼ آخر مستعمراتها بأمريكا البلتينية كالفلبين
ـ، قبل عقد الحماية، بإنجاز العديد من المشاريع االستثمارية الهادفة 1907السياسية للمغرب، حيث قامت منذ 

إلى استغبلؿ ثركات المنطقة، إذ استفادت الرأسمالية اإلسبانية من الوضع االقتصادم للمنطقة، حيث تمكنت من 
تغبلؿ الخيرات العديدة التي تزخر بها، خصوصا على مستول استغبلؿ المناجم. كفي نفس الوقت نهجت اس

السلطات اإلسبانية سياسة استيطانية شجعت عبره االستيطاف الفبلحي، كظهور شركات فبلحية استغلت الظركؼ 
كبرل مثلتو النموذج التي الطبيعية المحلية لتطوير فبلحة تسويقية، حيث تمكنت من إحداث شركات فبلحية  
ـ التي استغلت كل 1916حاكلت تطبيقو بالمنطقة، مثل "الشركة الفبلحية لبلستيطاف" التي أنشئت سنة 

 .2اإلمكانيات الفبلحية التي توفرىا قبائل غمارة

اجتهدت السلطات االستعمارية اإلسبانية لتجعل من مشركع االستيطاف الفبلحي عناصر أساسية لبلندماج 
اإلسباف المستوطنين كالساكنة الغمارية، ككذلك من عوامل االندماج في البنية االقتصادية االجتماعية. لقد   بين

كانت ىذه بعض األفكار التي ركجتها إسبانيا كبشكل متصاعد، حيث كانت السياسة التي اعتمدتها كأكدت على 
، لتحقيق ىذا الهدؼ أصدرت 3فاكتتشجيع الرأسماؿ اإلسباني لبلستثمار في القطاع الفبلحي كبشكل مت

ـ، الذم أقر إحداث "صندكؽ 1926نونبر  25السلطات اإلسبانية مجموعة من القرارات المشجعة، مثل ظهير 
القرض الفبلحي" كالذم شجع االستثمار في القطاع الفبلحي بالنسبة للمعمرين اإلسباف، حيث شكل توسيع 

ت االستعمارية، ذلك أنها كانت دائما تقدـ على نزع ملكية األراضي الملكية اإلنتاجية ىاجسا كبيرا لدل السلطا

                                         
 . 196مرجع سابق، ص.  اٞتزء الثاين،، ...سبانيا كالمنطقة الشمالية المغربيةإعبد الرحيم برادة،  - 1

2
 - Lezcano V.M, España y el Norte de Africa …, op. cit, p. 124. 

رافية جديدة لتطبيق ٣تموعة كاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين عن مناطق جغتبُت كثَت من الدراسات أف إسبانيا كانت تبيث منذ أ - 3
سياسة ت ُب نتجة، مثل القطاع الفبلحي، حيث رأسبانية لبلستثمار ُب قطاعات مليت كانت تنادم عربىا السلطات اإلفكار ا١تيدانية امن األ

 االستيطاف ٪توذجا كاضيا ٢تذه االسًتاتيجية.
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ـ الذم جاء ليجرد 1935يوليوز من سنة  2كتفويتها إلى المبلكين اإلسباف، كىذا ما يتضح من خبلؿ ظهير 
 األىالي من أراضيهم تحت غطاء توسيع دائرة أمبلؾ المخزف.

 ـ1935 بعد ظهير 1توسع األراضي الفبلحية في منطقة غمارة

 

يتضح من خبلؿ ىذا المبياف أف كتيرة ما أطلق عليو إدارة الحماية استصبلح األراضي الفبلحية، ما ىو في 
الذم حدد بصفة نهائية انتزاع الملكية من  1935الحقيقة إال نتيجة لتجريد األىالي من أراضيهم، حيث إف ظهير 

عجيزية حوؿ ثبوت ملكية األراضي ألصحابها. ككانت أصحابها، بعد أف أصدرت اإلدارة االستعمارية قوانين ت
اإلجراءات التي اتخذتها إدارة الحماية اإلسبانية حسب زعمها، الستغبلؿ مقنع لؤلراضي الفبلحية، كىي إجراءات  
كاف الهدؼ منها دائما ىو استخبلص األراضي من مبلكيها األصليين كتفويتها لرؤكس األمواؿ اإلسباف ال غير، 

 إلى:  2حماية اإلسبانيةفبادرت ال

 إعادة تنظيم أراضي المخزف كإحصاؤىا من جديد. -
 منح أراضي فبلحية لرجاؿ الدكلة اإلسباف. -
 إقامة بنك فبلحي يقـو بتمويل القطاعات المرتبطة بالفبلحة. -
 اع مزارع تخصص للتجارب الفبلحية.ػ اقتط -

ؿ اإلسباني، خصوصا كأف جل الفبلحين كقد كانت كل ىذه اإلجراءات ترمي باألساس، إلى تقوية الرأسما
، ىذا باإلضافة إلى سيادة الزراعات 3الغماريين كانوا بعيدين عن ىذه األشكاؿ في استغبلؿ أراضيهم الفبلحية

                                         
 اعتمدنا ُب رسم ىذا ا١تبياف على: - 1

 La Accion Espanola en Marruecos, Madrid, 1948…, op. cit, p.147. 
 

2
 - Alta Comissaria de España Marruecos, Accion de Espana en Marruecos, la Obra Materiel, Tetuan, 1948, 

p. 191. 
تطواف في -كة: عماؿ ندأسباين خبلؿ فًتة اٟتماية ُب الدراسات االقتصادية كاالجتماعية اٟتالية" ضمن ُب عرضو: " أ٫تية األرشيف اإل - 3

ين من يز هبا الغراسة ٔتنطقة النفوذ اإلسباىم ٝتة تتم. يشَت األستاذ أٛتد الشعرة: " إف أ1998تطواف،  –سبانية على عهد الحمايةالوثائق اإل
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المعيشية التقليدية، المتمثلة في ىيمنة زراعة الحبوب، مما ينتج عن ذلك ضعف اإلنتاج كالمردكدية بهذه القبائل، 
قانوني تقـو بو إسبانيا، يهدؼ إلى الزيادة في استغبلؿ المعمرين اإلسباف لؤلراضي الفبلحية، كقد كاف كل إجراء 

 كذلك إما عن طريق التفويت المباشر من طرؼ سلطات الحماية، أك عن طريق كراء األراضي المخزنية.

ة، فقد كانت تقـو كما عمدت سلطات الحماية اإلسبانية إلى االستغبلؿ البشع للثركة الغابوية بقبائل غمار 
بقطع أشجار الغابات المنتشرة بهذه المنطقة كخاصة قبيلة بني خالد المعركفة بجودة أشجارىا ككثافتها، فكانت 

كال تنظر إال لمصالح رؤكس  األساسيةتصدر من ىذه القبائل أرقاـ كبيرة، تدؿ على مدل االستهتار بالموارد 
بتفويت استغبلؿ بعض الغابات لفائدة بعض القواد المحليين  أموالها، كما أف السلطات االستعمارية قامت

  .1الموالين لها

أما في مجاؿ الصيد البحرم، فقد استطاعت المؤسسة االستعمارية اإلسبانية أف تنهج سياسة استغبلؿ  
أنشطة الصيد البحرم لفائدة المستعمر، كقد اجتهدت لتجعل من موانئ الصيد الساحلي الغمارم ذات أىمية 
استراتيجية، كلكن لم تتمكن من إنشاء مؤسسات صناعية تندمج مع أنشطة الصيد البحرم، ما عدا مؤسسة 

CAL ككانت تصدرىا إلى الخارج 2التي كانت تستفيد من اصطياد سمك التوف من طرؼ المزارب األطلسية ،
 .3بعد تحويلها إلى مواد استهبلكية

ستطاعت الرأسمالية الصناعية اإلسبانية أف تقيم مؤسسات أما البنية الصناعية فقد كانت ضعيفة، إذ ا 
صناعية، ارتبطت بالمجاالت الحضرية أك شبو الحضرية، حيث استثمرت في إقامة مجموعة من المؤسسات 
الصناعية بحاضرة قبائل غمارة شفشاكف أك حتى بميناء الجبهة، كما يؤكد ضعف اإلنتاج الصناعي في غمارة 

 المثاؿ التالي:

 من اإلنتاج الصناعي. 53 %جبالة تنتج  جهة -
 من اإلنتاج الصناعي. 23 % جهة لوكس تنتج -

                                                                                                                                       
تعتمد أساسا على  بيض ا١تتوسط كاليتة السائدة ٔتجتمعات حوض البير األسباين ىي عدـ احًتاـ البنية الزراعيخبلؿ إحصائيات األرشيف اإل

، فإ ف ماية فإطق الشمالية خبلؿ فًتة اٟتف كاف القم  كالكرـك حاضرين ُب البنية الزراعية با١تناثبلثة أصناؼ رئيسية ىي: القم  كالزيتوف كالكرـك
 .63 .ص ،"3032حصيت بو ستثناء الوحيد ىو سهل نكور الذم أكاال ،شجرة الزيتوف كانت شبو غائبة خبلؿ ىذه الفًتة

ف سلطات اٟتماية كانت قد اقتطعت لفائدة قائد قبيلة بٍت ٭تمد كغزاكة حق استغبلؿ غابات تيسوكة  تقرير عسكرم بقيادة باب تازة بأيشَت - 1
 .27/09/1930 خالد. رسالة بتاريخ كغابات قبيلة بٍت

Archivo Géneral de la Administracion, Alcala de Hinares, Seccion Africa, Legajo 9310, Exp, 46. 
ُب اصطياد ٝتك التوف با١تناطق سبانية نشطت ستيدثت مع اإلسباف كتأسست ٢تذا الغرض شركات إاالصطياد با١تزارب كىي تقنية جديدة ا - 2

 . CALسية كمؤسسة طلاأل
اية استغبلؿ مكاف سلطات اٟتملقد كاف بإ " اٞتزء الثاين، سبانيا كالمنطقة الشمالية المغربية،إكد الباحث ا١تغريب عبد الرحيم برادة ُب كتابو أ - 3

ا١تنطقة، خاصة على ساليب الصيد الذم كانت ٘تارسو كثَت من قبائل لذم تشرؼ عليو ا١تنطقة ُب ٖتديث أطلسي االساحل ا١تتوسطي كاأل
 .113ص  اٞتزء الثاين،يستفيد منها ا١تغاربة با٠تصوص" برادة،  ،الساحل ا١تتوسطي، كخلق صناعات مرتبطة بالصيد البيرم
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 من اإلنتاج الصناعي. 12.4 % جهة الريف تنتج -
 من اإلنتاج الصناعي. 11%جهة الكرت تنتج  -
 .1من اإلنتاج الصناعي 0.6 %جهة غمارة تنتج -

المدركسة بالنسبة للمستعمر اإلسباني، على  بينت مجموعة من الدراسات األىمية االقتصادية للمنطقة
مستول االستغبلؿ الفبلحي أك الغابوم، كلهذا ركزت إسبانيا جهودىا العسكرية ليعم األمن كالتهدئة في أقرب 

ـ "سنة التهدئة" إلى سنة 1927كقت ممكن، حتى تتمكن من استغبلؿ البنية االقتصادية المحلية ابتداء من سنة 
لسلطات االستعمارية على االستيطاف كالحفاظ على األمن، كىما في نظرىا كجهاف ـ، حيث ركزت ا1931

، لتباشر بعد ذلك 2متكامبلف لسياسة االحتواء الثقافي كالفكرم كاالندماج التي شرعت في تطبيقها في المنطقة
 سياسة االستغبلؿ االقتصادم المعدني كاالستيطاف الفبلحي كاالستغبلؿ الغابوم.

 اإيديولوجيـ، شرع في تطبيق 1939ائد العسكرم فرانسيسكو فرانكو إلى الحكم سنة مع صعود الق
. لقد كاف انتصار فرانكو في 3استعمارية جديدة، حيث ركجت لؤلفكار الفرانكوية ذات البعد الدعائي الفاشستي

المغرب بلد ىو بشكل عاـ انتصار للتيار األفريكاني الذم كاف يهدؼ إلى جعل  1939–1936الحرب األىلية 
، حيث حاكؿ فرانكو أف يجعل من مشركعو بشماؿ المغرب، يعتمد 4االستيطاف اإلسباني كالتوسع االستعمارم

على نظريات التدخل المباشر من خبلؿ إنجاز دراسات ميدانية ستساعده في السيطرة المباشرة على جغرافية 
ى "بالمخططات الترابية للمنطقة الشمالية" ، كفي نفس الوقت تساعده على إحداث ما يسم5اإلنسافك  المنطقة

تهم قطاعات عديدة، ككاف للقواد كللمراقبين دكر أساسي في اقتراح مشاريع اقتصادية بالمنطقة المدركسة، كالتي  
كانت تتوزع بين األنشطة الفبلحية كاستغبلؿ المعادف إلى أنشطة الصيد البحرم التقليدم التي ازدىرت بالساحل 

 .6الغمارم

                                         
1

 - Miége (J.L), "Le Maroc Espagnol", Revue L’information Géographique, 19 Année, N 5, 1955, p. 188.  
 .212 .، صـ. س، ، ـ...1956 –1931يا كالمنطقة الشمالية المغربية إسبانعبد الرحيم برادة،  - 2
 .ـ، ص2015مطبعة ا٢تداية بتطواف، ، 1956– 1912السياسة الترابية للسلطات االستعمارية اإلسبانية بشماؿ المغرب علي بولرب ،  - 3

72. 
 .133 .صـ. س،  ،...المغرب كالحرب األىلية اإلسبانيةبوبكر بوىادم،  - 4
نمية ا١تنطقة الشمالية ُب نظر " كاليت تعترب ٥تططا اسًتاتيجيا لت Accion De España en Marruecos"  :٪توذج ُب ذلك الدراسة التالية - 5

 سباف.اإل
فادة من لة رئيسية لبلستأكدت السلطات االستعمارية اإلسبانية ُب البداية أف استغبلؿ خَتات باطن األرض من طرؼ الرأٝتاؿ اإلسباين مسأ - 6

: " من البعد كاٟتدة عامة، خصوصا بعد فقداف مستعمرات أمريكا البلتينية. كتب أندرم مكيل الفكرة التاليةمرحلة استعمار مشاؿ ا١تغرب 
رية عماؿ العسكمناجم ا١تغرب كالذم ينفي بإصرار أف تكوف األحد الذين استثمركا كثَتا من ا١تاؿ ُب متداد ما جعل كونت ركمانونيس ىو أكاال

 ف اٞتنود٠ترا يعتقدكف أ ف فبلحي مزارعو الضخمة ُب كوادااية مصاٟتو الشخصية، كما يعًتؼ بأنو كقع تصديق ىذه اإلشاعة إىل حد أتتم ٟتم
 مبلؾ الكونت".ٯتوتوف من أجل ٛتاية أ
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فيما يخص التحوؿ الذم شمل شبكة المواصبلت، فقد اعتمدت السياسة االستعمارية على شبكة  أما
ـ، حيث تم إنجازىا كفق رؤية إيديولوجية استعمارية كبلسيكية، كالتي ارتبطت 1927الطرؽ البرية، كذلك بعد سنة 

كمنطقتنا )بمناطق الصراع بالعمل العسكرم التي كانت تقـو بو المؤسسة العسكرية اإلسبانية، كبشكل كبير 
كبالمناطق الجغرافية التي كانت تسيطر عليها المؤسسة العسكرية اإلسبانية، بل جعلت منها كسيلة  (المدركسة

أساسية للتحكم في المجاؿ الجغرافي كعلى ساكنة القبائل الغمارية، كقد تأثر إنجاز مشركع طرؽ المواصبلت 
ـ، كبالتغيرات االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية التي كانت عليها بالوضع العا PISTASكالمسالك العسكرية 

إسبانيا كمنطقتنا المدركسة التي كانت آخر قبلع المقاكمة المسلحة في الشماؿ. ابتدأ مشركع بناء الطرؽ سنة 
كالذم أكد على أىمية الربط األفقي  ،OBRAS PUBLICASـ مع المخطط العاـ لؤلشغاؿ العمومية 1928

. كإف كانت النفقات العمومية 1نطقة، كذلك ما بين الجهة الغربية كالشرقية مركرا بالقبائل الغماريةللم
بسيطة  486.879,53ـ( بالمنطقة المدركسة أقل من األعماؿ غير المنجزة ) 1944بسيطة سنة  56.935,50)

مصالح  ـما تخدكانت غالبا ( كنموذج على سوء تسيير الميزانية العمومية لقبائل غمارة، التي  2ـ1944سنة 
 المعمرين.

عموما فقد تجلى أبرز تحوؿ اقتصادم في منطقتنا، من خبلؿ اىتماـ السلطات اإلسبانية باستغبلؿ الموارد 
االقتصادية المحلية بشكل فظيع؛ حيث كاف االستغبلؿ الفبلحي ينبثق من إيديولوجية ارتبطت كثيرا باالستيطاف 

التي تمتاز بتربة سوداء كخصبة، حيث جهزتها بمشاريع السقي الفبلحي بكل من الفبلحي بالمناطق السهلية، 
. كستؤثر ىذه الوضعية على الفبلح الغمارم البسيط كعلى الوضع االجتماعي أسراسسهوؿ الجبهة كسطيحة كقاع 

( من بالمنطقة، حيث ستضطر عائبلت كثيرة من قبائل غمارة التي فقدت أراضيها أك لظركؼ طبيعية )الجفاؼ
الهجرة نحو مدف تطواف كطنجة أك شفشاكف. أما النشاط المعدني فكاف موجها كبشكل كبير نحو الخارج، حيث 

 ركزت االستراتيجية اإلسبانية على استنزاؼ الخيرات الطبيعية للمنطقة كتصديرىا لؤلسواؽ الخارجية كمادة خاـ. 

االستعمارم في المنطقة، بل عرفت البنية لم يكن النسيج االقتصادم ىو المتضرر الوحيد من التغلغل 
المجتمعية بدكرىا تغيرات عميقة في توازناتها كمكوناتها. فقد أفرز مسلسل إدماج اقتصاد المنطقة بالمنظومة 
الرأسمالية مظاىر اجتماعية عميقة، تراكحت بين التفقير المتزايد لقطاعات عريضة من ساكنة غمارة، كتحويل جزء 

الجتماعية األخرل إلى يد عاملة مسخرة لخدمة المصالح االستعمارية. كيمكن أف نستدؿ على مهم من الشرائح ا
ىذا التأثير بالدخل الفردم للقبائل الغمارية الذم شهد تراجعا ملحوظا في سنوات الحماية اإلسبانية على المنطقة 

كىو رقم ضعيف يعكس  بسيطة للفرد، 3,34المدركسة، إذ كصل متوسط الدخل الفردم لمدة أربع سنوات 
                                         

ـ على 1928إىل سنوات التهدئة سنة  نفهم من خبلؿ ىذا العنصر أف السلطات االستعمارية كانت تركز اىتمامها منذ بداية عقد اٟتماية - 1
 النقل البيرم، حيث كانت تقـو الثغور ا١تستعمرة دكرا حاٝتا ُب تنمية ا١تنافذ البيرية ٔتنطقة النفوذ.

2
 - Archivo General de la Administracion, Alcala de Hinares, Servicio de Reproduccion de Documentos, 

Peticion n 574, Sección Africa, Caja/Legajo 81/2390. 
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الضرر الذم لحق بالبنية االقتصادية كاالجتماعية لقبائل غمارة، التي كانت األضعف ضمن مناطق الشماؿ كما 
 يوضح الجدكؿ التالي:

1تطور نصيب الدخل الفردم في مختلف مناطق الشماؿ
 

مناطق 
 الشماؿ

عدد السكاف 
 بالنسمة

 1942سنة 
 بالبسيطة

 1943سنة 
 بالبسيطة

 1944 سنة
 بالبسيطة

 1945سنة 
 بالبسيطة

ا١تتوسط ١تدة 
 أربع سنوات

 3734 3767 3738 4761 1773 112.454 غمارة

 2795 2797 3720 3703 2762 133.172 جبالة

 4792 5720 6758 3765 4730 142.744 الريف

 4703 4783 4735 3703 3793 309.857 الكرت

 3755 4743 4743 2741 2750 128.209 اللكوس

من جهة أخرل، أثرت المجاعات التي شهدتها المنطقة خبلؿ الحرب األىلية كالحرب العالمية الثانية على 
البنية الديمغرافية كعلى حركة الهجرة داخل المنطقة كخارجها، كما تكاثرت بسبب االضطرابات االجتماعية 

ضيهم كممتلكاتهم من أجل العيش أك كاالقتصادية، أحداث السرقة كالقتل كتضاعفت األثماف كباع الفقراء أرا
الهجرة، مما ساىم في إغناء بعض الفئات المحظوظة التي تركزت الثركات في أيديها على الرغم من إصدار 

 .2السلطات قرارا بعدـ بيع األراضي

لقد كاف الصراع من أجل النفوذ كالسلطة في قبائل غمارة نتيجة منطقية للتطورات التاريخية كللمحاكالت 
ستعمارية، للتسرب إلى المنطقة التي حاكلت، حتى قبل الحماية، اصطناع بعض العمبلء من مختلف الفئات اال

. كما أف الثنائية اإلدارية، المغربية كاإلسبانية، أعطت فرصة 4بواسطة االمتيازات كالرشاكل كغيرىا 3االجتماعية
ي الزراعية. كرغم أف المنطقة الغمارية تتشكل، للسيطرة على كثير من الموارد االقتصادية، كبصفة خاصة األراض

                                         
1

 - Archivo General de la Administracion, Alcala de Hinares, Servicio de Reproduccion de Documentos, 

Peticion n 574, Sección Africa, Caja/Legajo 81/2390.  

 1946فرباير  11يط ُب ا١تغرب، كأجرب ظهَت بيع األراضي ُب قبائل غمارة بسبب الق 1946يناير  1365/23صفر  19منع ظهَت  - 2
 .الشركات اجملهولة االسم ُب ا١تنطقة على تشغيل ربع الشغيلة من ا١تغاربة

Ramon Salas Larrazabal, EL Protectorado de España en Marruecos 1912 - 1956, Editorial Mapfresa, 

Madrid, 1992, p. 263.  
مُت "، تعريب ٤تمد األ 1920–1850اجملتمع الريفي كالسلطة ا١تركزية "جرماف عياش،  أنظر غارشية الصغَتة.كليكصفها جرماف عياش باأل - 3

 ،1986كىل، ية للناشرين ا١تتيدين، الطبعة األ، الشركة ا١تغربدراسات في تاريخ المغربالبزاز كعبد العزيز التمسماين خلوؽ، ضمن كتاب 
 .218 .ص

 فراد قبائل غمارة كاضطراب بنيتها التقليدية. سببا ُب تنقل بعض أ 1927–1909ربية كانت حركب ا١تقاكمة ا١تغ  - 4
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بنسبة كبيرة من األراضي الجبلية، إال أف كضع السلطات االستعمارية يدىا على األراضي السهلية كالغابات 
 .1المحيطة أك المجاكرة منع غالبية السكاف الجبليين عامة من موارد إضافية

قليلة الموارد قد تأثرت بشكل أكثر بعمليات االستيطاف الك  لهذا السبب، كانت المناطق الغمارية الجبلية
الفبلحي، كعرفت تحوالت اقتصادية خطيرة أضرت بالنسيج القبلي كنسفت الركابط التي كانت بين الفرد 
كالجماعة، كاضطرت نسب كبيرة من السكاف إلى الهجرة الدائمة كالنزكح إلى المراكز االستيطانية كإلى المدف 

بركز الرأسماؿ المحلي لم يكن كاردا، نظرا  إمكانية، كبالتالي يمكننا القوؿ أف 2وسمية نحو كىرافككذا الهجرة الم
ىذه الفئة في  لطبيعة المجتمع الغمارم الذم كاف مجتمعا فبلحيا أكثر منو تجارم، كىو ما حاؿ دكف تكوف

 المنطقة المدركسة.

 عباىٔ٘.متًْٓ الكباٜل الػناصٓ٘ يف فرتٗ احلنآ٘ اإل آلٔات- 2–2

إف عمليات تموين المنطقة كجلب حاجاتها من المواد كالسلع، كانت مصحوبة بإجراءات أخرل اتخذتها 
سلطات الحماية، لتنظيم عملية توزيع تلك المواد عبر مختلف قبائل غمارة كالمحافظة على استقرار أسعارىا، 

متناكؿ السكاف دكف أف يشعركا بظركؼ  كمحاربة احتكارىا أك التبلعب بالمتاجرة فيها، كذلك حتى تصبح في
االحتبلؿ كتأثيرىا على تموينهم، كتجنب المشاكل التي اعترضتهم في بداية الحرب األىلية اإلسبانية التي حالت 

 .3دكف حصولهم عليها، لندرتها كانعدامها في األسواؽ، كما ىو الشأف بالنسبة لمادتي الدقيق كالسكر

 la Oficina Central de)إحداث المكتب المركزم للمواد األساسية كأكؿ تلك اإلجراءات كأىمها، 
Subsistencias ) إلى جانب مكاتب جهوية تابعة لو، ككاف دكرىا خبلؿ  ،4ـ1936في نهاية شهر يوليوز

ىو التحكم في المواد القليلة كضبطها من خبلؿ إحصاء السلع  5الظركؼ الصعبة التي أعقبت الحرب األىلية
توفرة، كضماف توزيعها في مختلف جهات المنطقة، كمراقبة كل العمليات التجارية التي يقـو بها التجار كالمواد الم

الذين أجبركا على تسليمها كل يـو الئحة بالمواد األساسية المتوفرة لديهم، ككمياتها، كمختلف العمليات التجارية 
ك المعطيات، كتخبر إدارة الشؤكف األىلية ككانت تقـو كذلك بحمبلت تفتيش للتأكد من تل 6التي أنجزكىا.

                                         
1

 - Aziza (M), "L’histoire d’une Migration, Les Rifains en Algérie 1856–1956",Revue D’histoire 

Maghrébine, N 91–92. Mai 1998.  

رىا ُب التغَتات االجتماعية كاالقتصادية اليت شهدهتا ا١تنطقة، خاصة كأهنا انطلقت مع حسب الباحث ميموف ازيزا، فإف ىذه ا٢تجرة سا٫تت بدك  - 2
 .1852 سنة

 Aziza (M), op. cit., pp. 277–278. 
 .626 .ص...، ـ. س، سبانيةالمغرب كالحرب األىلية اإلبوبكر بوىادم،  - 3

4
 - Archivo General del Protectorado de España en Marruecos Bibliotrca Gegeral de Tetuan, Oficina Central 

de Subsistencias, A.C.E.M. EXP, 467, Carpeta 1/1830. 
 .627 .، مرجع سابق، ص...سبانيةالمغرب كالحرب األىلية اإلبوبكر بوىادم،  - 5

6
 -  ADCP, Gomara, Caja 2, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
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بوضعية المناطق، حسب درجة خصاصها أك كفايتها من المواد األساسية، حتى يتسنى لها التدخل لمعالجة 
 مشاكل تموينها.

ككانت ىذه المكاتب مكلفة بتحديد أسعار السلع األساسية، حيث تعلن عنها في الصحف، كتجبر التجار 
كضع الئحة أثمانها على مرأل من الزبناء، كما تخبر بأم تغيير يطرأ عليها. ككل من كأصحاب الدكاكين على 

خالف تعليماتها كاإلجراءات التي كانت تتخذىا، يعاقب بمصادرة سلعو، كيعرض نفسو للمثوؿ أماـ المحكمة 
ة منظمة . كقد أحدث داخل المكتب المركزم للمواد األساسية لجن1العسكرية بتهمة التحريض على التمرد

بهدؼ ( Junta Reguladora de Exportacion y Importacion)لعمليات التصدير كاالستيراد 
 .2التنسيق معها لضبط حاجات المنطقة من المواد األساسية التي يجب استيرادىا

كنظرا الستمرار ظركؼ الحرب، كتزايد كتعقد المشاكل كالقضايا االقتصادية كالتجارية كالمالية للمنطقة، 
كعجز تلك األجهزة على مواجهتها بالكفاءة كالفعالية المطلوبتين، قررت سلطات الحماية إحداث مؤسسة 
اقتصادية مكنتها من صبلحيات كبيرة، للتغلب على تلك المشاكل، كمراقبة كضبط السياسة االقتصادية بالمنطقة 

 Comisión) لمركزيةاالقتصادية ا كتوجيهها. ىكذا ألغي المكتب المركزم للمواد األساسية، كأحدثت اللجنة
Económica Central )العاـ للمفوضية الكولونيل يوستي تحت رئاسة الكاتب (Antonio yuste )

كعضوية نائب األمور الوطنية، كباشا مدينة تطواف نائبا عن الصدر األعظم، كالمراقبين الجهويين الخمسة )بما فيو 
موين بالجيش، باإلضافة إلى ممثلين عن جميع المصالح االقتصادية مراقب منطقة غمارة( كممثل عن مصلحة الت

ـ، كحدد 1937يوليوز 1كقد بدأت عملها رسميا يـو  .3باإلدارة االستعمارية، خصوصا المالية كالجمارؾ كالصحة
 مهامها في اإلشراؼ على الميادين التالية: 

 الصناعة.؛ مبلت األجنبيةمنع الع؛ األسعار؛ الضرائببالسلع؛ التموين؛ نظاـ المقايضة 

كلمساعدتها على أداء ىذه المهاـ، كمراقبة الحياة االقتصادية بالمنطقة، أحدثت لجاف جهوية كمحلية تابعة 
لها، تتمتع بأغلب اختصاصاتها كمسؤكلياتها، كتقدـ تقارير منتظمة حوؿ األنشطة االقتصادية كاالقتراحات، 

 ا.لمواجهة المشاكل كالصعوبات التي تواجهه

ىكذا صارت ىذه اللجنة المركزية ىي المسؤكلة عن تموين قبائل غمارة بالمواد الضركرية، كمراقبة كتحديد 
أسعارىا، كاإلشراؼ على كل العمليات التجارية المرتبطة باالستيراد كالتصدير، حيث كانت تمنح الرخص للتجار 

مبلت األجنبية الضركرية إلنجازىا، كما كانت كالمؤسسات كالشركات، للقياـ بتلك العمليات، كالحصوؿ على الع
تمنح رخص إقامة المشاريع الفبلحية بالمنطقة كاستغبلؿ مواردىا الطبيعية كفق شركط محددة. على أف الدكر 

                                         
1

 - Heraldo de Marruecos, 27 Julio 1936. 
2

 - Gaceta de Africa, 2 Abril 1937.  
3

 - Gaceta de Africa, 1 Julio 1937.  
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األساس الذم كاف لهذه اللجنة خبلؿ فترة الحماية بالمنطقة ىو تنظيمها لعملية التموين، كضبط األسعار، 
األسواؽ كالمعامبلت التجارية، كتوفير أىم المواد كالسلع التي كانت الساكنة الغمارية كالحرص على ضماف حركة 

 Puestos)في أمس الحاجة إليها. كاعتمدت لذلك آليات دقيقة للتدخل كالتوجيو، أىمها إحداث مراكز منظمة 
Reguladores )1ةباألسواؽ، للتحكم في حركة األسعار كالحيلولة دكف غبلء المواد األساسي. 

كتقـو ىذه اآللية على السماح لبعض التجار الذين يحضوف بثقة اللجاف االقتصادية الجهوية أك المحلية، 
بفتح بعض المراكز باألسواؽ كاحتكار شراء بعض السلع المعنية بها، كيقوموف بعد ذلك، بالتحكم في تدفق تلك 

تفع ثمنها. كىذه العملية ىمت بالخصوص مواد السلع حسب الحركة التجارية لؤلسواؽ الغمارية، حتى ال تقل كير 
 الشام، كالفحم الخشبي، كالبيض، كبعض أنواع الحبوب.

كبالرغم من بعض المشاكل التي اعترضت عملية التموين، خصوصا صعوبة تزكيد بعض المداشر الغمارية 
لقلة كسائل الشحن كالنقل النائية، كعدـ توفر بعض المواد أحيانا بالكميات المطلوبة، كالسكر كالطحين، نظرا 

بالمنطقة المدركسة. كأصبحت المواد األساسية لعيش السكاف متوفرة، يسهل الحصوؿ عليها أكثر مما كاف عليو 
كىذا ما  2. 1938الحاؿ في إسبانيا، حيث فرض فيها فرانكو على اإلسباف التموين بواسطة البطائق منذ بداية 

 إف الفضل في ذلك ... أمين الريحاني الذم استغرب ذلك قائبل: "...جعل الصدر األعظم أحمد الغنيمة يجيب 
فكل حاجاتنا األكلية الدقيق كالسكر  ... للحكومة اإلسبانية الوطنية كلجنودنا الذين حاربوا مع الجنراؿ فرانكو

األرزاؽ كاف الجنراؿ فرانكو يعطينا ىذه  ... كاألرز كالبن ىي أكفر عندنا كأبخس ثمنا مما ىي في إسبانيا
. كعقب الريحاني 3بأسعارىا األصلية، دكف أف يضيف إليها شيئا من نفقات الشحن كالنقل أك الرسـو الجمركية"

على ىذا الكبلـ قائبل: "... كقد حقق خبرم ما قالو عن كفرة األرزاؽ كجودتها، فالخبز في نزؿ الجزيرة 
 4..." كفي شماؿ المغرب أبيض نقي )الخضراء( أسمر كخشن،

 

 

 

 

                                         
1

 - Archivo General del Protectorado de España en Marruecos Bibliotrca General de tetuan, Normas 

Relativas a la Instalación de Puestos Reguladores para la Venta de Artículos, Comité Éconómico 

Central, Secretria General de a.c. 1938, Exp. 466, Carpeta 5/1830. 
 .629 .مرجع سابق، ص ،...سبانيةالمغرب كالحرب األىلية اإلبوبكر بوىادم،  - 2
 .257 .ص ،1952، دار ا١تعارؼ، مصر سبانيةالمغرب األقصى، رحلة في منطقة الحماية اإلأمُت الر٭تاين،  - 3
 .257 .مصدر سابق، ص أمُت الر٭تاين، - 4
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 :استنتاجات عامة للباب الثالث 
إف تخلف كبدائية كسائل اإلنتاج، كانعداـ األمن، كبدائية الطرؽ، كانعداـ المؤسسات المالية كالمصرفية في   -

غمارة خبلؿ فترة الدراسة، ساىم مع عوامل أخرل في تكريس حالة التخلف كالجمود االقتصادم كاالجتماعي 
عائقا أماـ نمو كاتساع الحركة التجارية، حيث حالت دكف نشوء فئة تجارية  التي شهدتها المنطقة، كما كقفت

مؤثرة، عدا الذين ارتبطوا بالسلطة السياسية، كعملوا على احتكار التجارة الداخلية كالخارجية، كما انعكس ىذا 
كىذا كلو التخلف على صادرات المنطقة التي اتسمت بالضعف، ككانت عبارة عن صادرات زراعية كحيوانية. 

 أدل إلى بقاء غمارة متخلفة عن استثمار إمكانياتها االقتصادية الغنية.

إف الملكية في غمارة بكافة أشكالها، ساىمت في تحديد مكانة األفراد في المجتمع، مما ساىم في بركز  -
 ضي زراعية.الترتيب الفئوم بين المجتمع، ذلك أف مكانة الفرد في المجتمع كانت تتحدد بما يملكو من أرا

بقيت منطقة غمارة منعزلة عن باقي مناطق الشماؿ، رغم التدخل اإلسباني خبلؿ النصف األكؿ من القرف  -
ـ، بحكم تأخر المقاكمة المسلحة فيها، كىو ما جعل االستثمارات اإلسبانية تتجو نحو استنزاؼ خيرات 20

 المنطقة على المدل البعيد.المنطقة، دكف التفكير في تأسيس قاعدة اقتصادية تستفيد منها 

ـ نستنتج أف المنطقة 19ـ كالنصف األكؿ من القرف 19من خبلؿ المقارنة بين النصف الثاني من القرف  -
المدركسة شهدت تحوالت اقتصادية مهمة، سواء من حيث الشكل أك من حيث البينة، ىاتو التحوالت مست في 

 مجتمع كغيرت الكثير من مبلمحو. الصميم البنيات التقليدية المادية كالفكرية لل

إف النمط التجارم بالمنطقة كانت لو خاصية توفير متطلبات السوؽ )االكتفاء الذاتي( حيث يمكن اعتبار  -
المجتمع الغمارم مجتمعا كجوديا كليس مهنيا، بمعنى أف الناس كانوا يعيشوف األنشطة االقتصادية كال يقوموف 

 بها.

اعية أك الحيوانية، أك ضرائب السلع التجارية، المصدر الرئيس الذم يرفد خزينة كانت الضرائب سواء الزر   -
الدكلة باألمواؿ النقدية كالعينية، كلذا شددت السلطة في تحصيلها من الفبلحين، مستخدمة في ذلك طرقا عدة 

لسياسة الضريبية، على لتقديرىا كجبايتها، مما ألحق أضرارا قاسية بالفبلحين في غمارة، أجبر بعضهم نتيجة ىذه ا
 الهجرة.

انتشار الصناعات التقليدية )الحرفية( في غمارة، القائمة على تلبية الحاجات المحلية، كالمعتمدة على الموارد  -
المحلية أيضا، كتمثلت في صناعة المنسوجات، كالصناعات الفخارية، كالصناعات الجلدية، أما الصناعات 

 الحديثة فكانت نادرة. 
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ة المجتمع الغمارم توفير المنتوجات الضركرية التي تخوؿ لو البقاء كاالستمرار، خصوصا كأف التحوالت محاكل -
العامة أرغمتو على الخركج من عزلتو كاالحتكاؾ بباقي المناطق المغربية، فساىمت كل فئاتو في الدفع بوتيرة 

 مختلف األنشطة االقتصادية.

كي تضمن قوتها، بقعا أرضية صغيرة كمشتتة، فكانت تحصل منها على استغبلؿ األسرة الجبلية في غمارة، ل -
نصف ما تحتاج إليو من الحبوب أك أقل من ذلك، ككانت كثيرا ما تجمع بين االستغبلؿ المباشر لؤلرض كبين 
المزارعة إشراكا أك مشاركة، ككانت تملك بعض األشجار المختلطة، كلم تكن تستهلك كل إنتاجها، بالرغم من 

تها إليو، بل كانت تسوؽ جزءا منو. ككاف استكماؿ حاجة الغذاء يتم بتربية الدجاج كاألرانب، كبالصيد ككذا حاج
 بامتبلؾ خبليا النحل كالتقاط ثمار أشجار الغابات.

ـ لم يقع أم تطور في التقنيات الزراعية، في حين كاف المتحكم في 19خبلؿ النصف الثاني من القرف  -
ـ تطورا في التقنيات 20ىو العامل البشرم ككيفية تنظيمو، بينما شهد النصف األكؿ من الفرف االقتصاد الزراعي 

 كفي المردكد، نظرا للطابع االستغبللي الذم ميز فترة كجود الحماية اإلسبانية.

بعد دخوؿ االستعمار اإلسباني للمنطقة المدركسة، ستوجو معظم إمكاناتها االقتصادية نحو المراسي، قصد  -
تصديره إلى الخارج، األمر الذم أدل إلى ندرة الحبوب في أسواؽ غمارة من جهة، كإلى غبلء أثمانها من جهة 
أخرل، في كقت انخفضت فيو قيمة المواد الجبلية كىي الصوؼ كالجلد كالزيت بدؿ أف تزيد، لتعوض الزيادة في 

 أثماف الحبوب.

غمارة(، بل غالبا ما كاف /كرة بحكم العداء التاريخي )االخماسإف نزكح الغماريين لم يكن اتجاه القبائل المجا -
 باتجاه الحواضر كالشاكف كتطواف كطنجة كفاس. 

إف تخلف كبدائية كسائل االتصاؿ، كانعداـ األمن، كبدائية الطرؽ، كانعداـ اإلرادة اإلسبانية في االستثمار  -
مل أخرل، في تكريس حالة التخلف كالجمود الحقيقي في غمارة خبلؿ فترة الدراسة، ساىم إلى جانب عوا

االقتصادم كاالجتماعي التي شهدتها المنطقة، كما كقف عائقا أماـ نمو كاتساع الحركة التجارية، حيث حاؿ دكف 
نشوء فئة تجارية مؤثرة، عدا الذين ارتبطوا بالسلطة السياسية، كعملوا على احتكار التجارة داخل كخارج غمارة. 

التخلف على صادرات المنطقة التي تميزت بالضعف، ككانت عبارة عن صادرات زراعية كقد انعكس ىذا 
 .كحيوانية. كىذا كلو، جعل منطقة غمارة متخلفة عن استثمار إمكانياتها االقتصادية الغنية
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