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كـلمة الرئـــــــيس

¿GƒæY â– ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »æWƒdG ¢ù∏éŸG É¡ª¶f »àdG IhóædG ∫ÉªYCG ÜÉàµdG Gòg º°†j 

 16 »eƒj z∞MÉàŸG ‘ ßØ◊Gh áfÉ«°üdGh åëÑdG :…hGôë°üdG çGÎdGh IôcGòdGh ïjQÉàdG ∫ƒM{

 ádÉch ,•ÉHôdG-∫GócCG ¢ùeÉÿG óªfi á©eÉL ™e ácGöûH á∏NGódG áæjóÃ 2011 ÈæLO 17h

.Iôjƒµd-ÖgòdG …OGh á¡L •ÉØ°SƒØ∏d ∞jöûdG ™ªéŸGh Üƒæ÷G

 ∫É› ‘ á◊É°üŸGh ±É°üfE’G áÄ«g äÉ«°UƒJ áÑcGƒe èeÉfôH QÉWEG ‘ êQóæJ »àdG IhóædG

 É¡ª¶f  iÈµdG  á«æWƒdG  äGhóædG  øe  á∏°ù∏°S  QÉWEG  ‘  »JCÉJ  ,IôcGòdGh  ïjQÉàdGh  ∞«°TQC’G

 ∫É¨°TCG äöûf »àdGh 2011 ƒ«fƒj 15 ïjQÉàH áª«°ù◊G øe πµH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »æWƒdG ¢ù∏éŸG

 ôjÉæj 21 ïjQÉàH É¡Jhóf äó≤©fG »àdG äGRGRQGhh ,2012 áæ°S Qó°U …òdG z∞jôdG{ ÜÉàc ‘ É¡Jhóf

.áæ°ùdG √òg ¿ƒ°†Z ‘ É¡Jhóf ∫É¨°TCG öûæà°S »àdGh 2012

 øe ¿hôb ≈∏Y IógÉ°T á≤£æe ÖgòdG …OGh ¤EG ¿ƒf …OGh øe IóàªŸG AGôë°üdG âfÉc

 ácQÉJ ïjQÉàdG πÑb Ée òæe ájöûH äÉYƒª› IóY ¿É£«à°SG âaôY ó≤a .á«fÉ°ùfE’G ïjQÉJ

 »àdG á≤£æŸG √òg ¿EG .É¡JQÉ°†M ≈∏Y Ωƒ«dG ≈àM IógÉ°T ájôî°U ¢Tƒ≤fh Ωƒ°SQ πµ°T ‘ ÉgQÉKBG

 òæe ¿hôb á∏«W ÉeÉg GQhO âÑ©d ,äÉYƒªéŸG ∂∏J IôcGP ‹É◊G Éæàbh ¤EG πª– âdGRÉe

 .IôgOõŸG ájhGôë°üdG IQÉéàdG ¥ôWh »YGôŸÉH áHòéæe ¥ÉaB’G πc øe áeOÉ≤dG πFÉÑ≤dG ∫ƒ°Uh

 »àdG ¿Gó∏ÑdG ó«dÉ≤J h äGó≤à©ŸGh QÉµaC’G É°†jCG πH ™FÉ°†ÑdG §≤a πª– øµJ ⁄ »àdG πaGƒ≤dG √òg

 á¡L øe ÉHhQhCGh É«≤jôaEG ∫Éª°T ÚH §«°SƒdG QhO Ö©d øe AGôë°üdG øµe Ée ƒgh É¡æe äôe

 RÉ«àeÉH π°UGƒàdGh ‘É≤ãdG íbÓàdG ó∏H É¡fEG .iôNCG á¡L øe AGOƒ°ùdG É«≤jôaEGh iÈµdG AGôë°üdGh

 .â∏N ¿hôb òæe

 âàaÉ¡J  ÚM  ,öûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ôNGhCG  ™e  Éª°SÉM  ÉØ£©æe  AGôë°üdG  ïjQÉJ  ±ôYh

 ïjQÉàdG ≥£æe ó°V âfÉc á©æ£°üe OhóM øe ¬ãKóMCG ÉÃ ájQÉª©à°S’G iƒ≤dG á≤£æŸG ≈∏Y

 .É¡HƒæLh áµ∏ªŸG ∫Éª°T ÚH ∑Î°ûŸG »°VÉŸGh É«aGô¨÷Gh

á∏MGódG áæjóŸ ájƒL IQƒ°U
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 .öUÉ©ŸG É¡îjQÉJ hCG ó«©ÑdG É¡«°VÉŸ áÑ°ùædÉH AGƒ°S ìƒàØe ¢TQh AGôë°üdG ïjQÉJ áHÉàc ¿EG

 á«îjQÉàdG ÉgQOÉ°üÃ ≥∏©àj Éª«a ¢ü≤f øe ÊÉ©Jh ó©H ¢SQóJ ⁄ ájQÉª©à°S’G πÑb Ée á∏MôŸÉa

 ájQÉª©à°S’G á∏MôŸGh .ÉgÒZ hCG á«∏FÉ©dG äÉÑàµŸG ‘ áWƒ£fl âdGR Ée »àdG É¡æe AGƒ°S

 ÊÉÑ°SE’G  ∞«°TQC’G  øe ÒÑc ºc ∫GR  Éªa  .√ÉŒ’G  Gòg  ‘ ÉeÉg  GQƒ£J  ±ô©J  ⁄ ÉgQhóH

 …ójCG  ÚH ¬©°VƒH QÉª©à°S’G IQGOEG  ó©H íª°ùJ ⁄ …òdG øY ∂«gÉf ¬à°SGQO ºàJ ⁄ »°ùfôØdGh

 .ÚãMÉÑdG

 ‘ óLƒJ »àdG ∂∏Jh ,áWƒ£îŸG QOÉ°üª∏d á«dhCG á∏«°üM â©°Vh IhóædG √òg ∫ÓN øeh

 ájô¶fh á«é¡æe äÉ¡«LƒJ Ëó≤Jh QOÉ°üŸG √òg óLGƒJ ™bGƒe ó°UQ ™e ,…QÉª©à°S’G ∞«°TQC’G

 .á≤£æŸG ∫ƒM á«îjQÉàdG áHÉàµdG ‘ É¡Ø«XƒJ á«Ø«c ∫ƒM ÚãMÉÑ∏d ájó≤fh

 πµ°T  ‘ AGƒ°S  ,Üƒàµe  ƒg  Ée  ≈∏Y  AGôë°üdG  ïjQÉJ  áHÉàc ‘ ÉæeÉªàgG  öüà≤j  ⁄h

 ó≤d .»¡Ø°ûdG ≈∏Y óªà©J »àdG IôcGòdG É°†jCG πH ,»ÑæLCG ∞«°TQCG hCG á«æWhh á«∏fi äÉWƒ£fl

 ≥◊G{ π«Ñb øe º«gÉØe RhôH ™e IôcGòdG ádCÉ°ùÃ IÒNC’G Oƒ≤©dG ‘ É£ÑJôe ïjQÉàdG íÑ°UCG

 É¡JôcGòH ±GÎY’ÉH  ÖdÉ£J äÉYƒª› ΩÉeCG  ÉæëÑ°UCGh  .zIôcGòdG  ÖLGh{ h zIôcGòdG  ‘

 IôcGòdG ßØM ∫É› ‘ á∏YÉØc á«æWh äÉ°ù°SDƒe äô¡X Éªc .áeC’G ±ôW øe á«YÉª÷G

 .(∞«°TQC’G ¿ƒfÉb ) á«fƒfÉb ÒHGóJ PÉîJÉH É¡àfÉ«°U ≈∏Y  á©é°ûe hCG

 ¢VôØJ  ,…hGôë°üdG  ™ªàéŸG  πãe  ¬îjQÉJ  ájGhQ  ≈∏Y  »¡Ø°ûdG  ¬«a  øª«¡j  ™ªà› ‘

 øeõdG  øe ÉbÓ£fG  »°VÉª∏d  »µëc IôcGòdG  áHÉàc øµdh  .ÚãMÉÑdG  ≈∏Y É¡°ùØf  IôcGòdG

 É¡àfÉ«°U ºàëj É‡ ¿É«°ùæ∏d á°Vô©e IôcGòdG ¿EG .IóY á«é¡æe äÉ«dÉµ°TEG º¡«∏Y ìô£j öVÉ◊G

.ájOôØdG hCG IOó©àŸG á«YÉª÷G É¡à¨«°U ‘ AGƒ°S á«æ¡eh á«ª∏Y πFÉ°SƒH É¡«∏Y á¶aÉëŸGh

 IOÉ¡°ûdG øe ÉbÓ£fG ïjQÉàdG áHÉàµa ,É°†jCG á«ª∏©dG á°SGQódG πH áfÉ«°üdG ≈∏Y ôeC’G öüà≤j’h

 ,iôNC’G á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG ≈∏Y ìÉàØf’ÉH º°ùààd ÚNQDƒŸG á«é¡æe ‘ Ò«¨àH ’EG ºàJ ¿CG øµÁ ’

 á«dÉµ°TEG ìô£f ÉæfEG .OÉL »îjQÉJ åëH πc ‘ ájQhö†dG á«ª∏©dG áeGöüdG øY êhôÿG ¿hO

.Ú°UQ »ª∏Y QÉWEG πNGO IôcGòdG ÖLGhh ≥◊G

 »ª∏Y ïjQÉJ IÉYGôe ÚH ,IôcGòdGh ïjQÉàdG ÚH á¡LGƒŸG ∫É› øgGôdG ïjQÉàdG πµ°ûjh 

 ,áeRÉ◊G á«é¡æŸGh áHƒàµŸG QOÉ°üŸG ≈∏Y ,§≤a π≤f ⁄ ¿EG ,’hCG  óæà°ùjh óYGƒ≤dG ΩÎëj

 ≈∏Y íàØæJh OöùdGh »¡Ø°ûdG ≈∏Y õµJôJh á«dó÷ÉH º°ùàJ »àdG Ú∏YÉØdG IôcGPh ,á¡L øe

 Gó©H òîàJ ¿CG AGôë°ü∏d ïjQCÉàdG á«∏ªY ≈∏©a Gòµg .iôNCG á¡L øe ,á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG ™«ªL

 ÚH ™ª÷ÉHh IôcGòdGh »¡Ø°ûdG ïjQÉàdG ∫É› ‘ á«é¡æŸG äÉÑ°ùàµŸG èeóH ,É«é¡æeh Éjó≤f

.IôcGòdGh ïjQÉàdG º«gÉØe



17 كـلمة السيد الرئـــــــيس

 ¬îjQÉJ  ¤EG  ´ƒLôdG  ¤EG  êÉàëj ™ªà› πµa .ïjQÉà∏d  á«◊G öUÉæ©dG  óMCG  çGÎdG  ó©jh

 »µëj »YÉªL çQEG  ƒg çGÎdG .øeõdG ™e πYÉØàJh Qƒ£àJ »àdG ¬àjƒ¡d ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d

 ™bƒªàdG øe á«dÉ◊G ∫É«LC’G É°†jCG øµÁ ¬fEG .π«L øY Ó«L çQGƒàjh ájöûH áYƒª› ïjQÉJ

 .™ªàéŸG É¡aô©j »àdG á©jöùdG ä’ƒëàdG ΩÉeCG á∏°UƒH ≈∏Y ôaƒàdGh øeõdG ‘

 Óa .∫ƒ°UC’Gh äÉ«©LôŸG IOó©àe ¬JÉfƒµe ¿CG ó‚ ÉæfEÉa …hGôë°üdG çGÎdG ¤EG ÉfóY GPEG

 ’É› AGôë°üdG øµJ ⁄ PEG .OôØàe óMGh öüæY ‘ á«fÉ°ù◊G áaÉ≤ãdG äÉfƒµe ∫õàîf ¿CG ÉææµÁ

 øWGƒeh »YGôeh äÉ©éàæe øY áãMÉÑdG πFÉÑ≤dGh ájQÉéàdG πaGƒ≤dG É¡HƒŒ âfÉc ó≤a ,É≤∏¨e

 .∫ÉMÎ∏d

 AGôë°üdG âfÉc ,äÉeƒé¡dG øe ÉaƒN QGƒ°SC’G É¡é«°ùJ âfÉc »àdG ¿óŸGh öVGƒ◊G ¢ùµ©a

 ÜƒŒ »¡a ,á∏jƒW IóŸ ¿Éµe ‘ ô≤à°ùJ hCG É¡°ùØf è«°ùJ É¡àæcÉ°S øµJ ⁄h ÉMƒàØe ’É›

 òNCGh ‘É≤K íbÓJ øe ∂dP øY ÖJÎj Ée ™e iôNCG ájöûH äÉYƒªéÃ ∂à–h ä’É›

 ´ƒæàe ¬JGP óM ‘ ƒg á«∏fi á«°Uƒ°üN øY È©j …òdG ÊÉ°ù◊G çGÎdG .∫OÉÑJh AÉ£Yh

 .≈æZh AGôKh É«fÉ°ùfEG Gó©H ¬«∏Y »Ø°†j …òdG A»°ûdG ,™HÉæŸGh QOÉ°üŸG Oó©àeh

 äÉfÉLô¡e ‘ É«ª°Sƒe ¬°Vô©H ¢ù«d √DhÉ«MEG ’hCG ƒg çGÎdG ¬H Ωóîf ¿CG øµÁ Ée ∫hCGh

 óMCG πãÁ ƒ¡a »°VÉŸG ¤EG »ªàæj ÉKhQƒe ¿ƒµj ¿CG πÑ≤a .»ë£°Sh »MÉ«°S …Qƒ∏µ∏a ™HÉW äGP

 ¢ùØædG ‘ á≤Kh á∏«°UCG ájƒg …hGôë°üdG ¿É°ùfE’G íæÁ ,ájhGôë°üdG á«∏ëŸG ájƒ¡dG äÉeƒ≤e

 Qƒ©°ûdG hCG á«fhódG Ió≤Y ¿hóHh √QhóH É¡jÌjh »YƒH iôNC’G äÉaÉ≤ãdG øe π¡æj ¿CG ∂dòc ¬æµÁh

 á«°VÉŸG ÉgÒHÉ©J ‘ ≈àM áaÉ≤ãdGh ,öVÉ◊G äÉfƒµe øe AõL ƒg »°VÉŸG ¿EG .ÜÓ«à°S’ÉH

  .πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SG ‘h öVÉ◊G ‘ ´Gh ÒZh ´Ghh öTÉÑe ÒZh öTÉÑe πµ°ûH OGóàeG É¡d

 ‘É≤ãdG  çhQƒŸG ßØM ‘ ∞MÉàŸG QhO ≈∏Y IhóædG  ∫É¨°TCG  äõcQ Oó°üdG  Gòg ‘h

 ÉjOÉe ¿Éc AGƒ°S ,∞MÉàŸÉH çGÎdG ßØM ádCÉ°ùe ∫hÉæJ ∫ÓN øe ¬∏≤fh ¬àjQGôªà°SG ¿Éª°Vh

 ±ó¡dG ¿ƒµj ÉeóæY Éª«°S’ ,iƒàëŸGh öUÉæ©dGh ÒjÉ©ŸG ádCÉ°ùe á°ûbÉæe ™e ,…OÉe ÒZ hCG

 ó◊ »ØëàŸG ó«∏≤àdG ¿CG ÚM ‘ ,É°†jCG …OÉŸG ÒZ çGÎdG èeO ∞MÉàŸG ‘ ßØ◊G øe

 ¥Ó£fG ¿ÓYEG IhóædG âaôYh .…OÉŸG çGÎdG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàH ¢Uƒ°üÿG ≈∏Y ºàgG ¿B’G

 º¡°SCGQ  ≈∏Y AÉcöT ™e çGÎdG ßØMh »ª∏©dG  åëÑ∏d ¢ù«°SCÉàdG  ¤EG  »eôJ á«∏ªY ™jQÉ°ûe

 ´höûÃ ôeC’G ≥∏©àj .¢ùeÉÿG óªfi á©eÉLh •ÉØ°SƒØ∏d ∞jöûdG ™ªéŸGh Üƒæ÷G ádÉch

  ÒNC’G Gòg êôN ó≤dh .ájhGôë°üdG  çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG  õcôe ´höûeh á∏NGódG  ∞ëàe

 πMGôe ‘ √QhóH ƒ¡a á∏NGódG ∞ëàe ÉeCG ,•ÉHôdÉH 2013 ôjGÈa ‘ √ô≤e Ú°TóàH QƒædG ¤EG

.√RÉ‚EG øe áeó≤àe
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 á≤£æe ∫ƒM »îjQÉàdG åëÑdG á«©°Vh ≈∏Y ´ÓW’G ¤hC’G áLQódÉH IhóædG √òg ±óg ¿Éc

 á∏°U  äGP ÉjÉ°†b  ∫hÉæJ  ∫ÓN øe ,åëÑ∏d  IójóL äGQÉ°ùe ±É°ûµà°SGh  á«°ù∏WC’G  AGôë°üdG

 .çGÎdGh IôcGòdGh ïjQÉàdÉH

 áHQÉ¨e Ú«ÁOÉcC’G ÚãMÉÑdGh Ú«©eÉ÷G IòJÉ°SC’G øe áÑcƒc â©ªàLG ™«°VGƒe É¡∏ch

 ÉµjôeCGh ∫É¨JÈdGh É«fÉàjQƒeh ôé«ædGh ∫É¨æ«°ùdGh É«fÉÑ°SEG h É°ùfôa : IóY ¿Gó∏H øe ÖfÉLCGh

 ™e ájôµØdG IhóædG √òg ∫É¨°TCG á∏«°üM ÜÉàµdG Gòg »àaO ÚH ™°†fh .É¡à°SGQO ó°üb ,∂«°ùµŸGh

 ,á≤£æŸG øY IQOÉf á«îjQÉJ Qƒ°üH É¡bÉaQEGh á«Hô©dG á¨∏dG ¤EG ¢Uƒ°üædG áªLôJ ≈∏Y Éæ°UôM

 ,∞MÉàeh äÉØ«°TQCG ‘ ÓjƒW É«aGôZƒfƒµjEG ÉãëH Éæe Ö∏£J πªY ƒgh ,Iôe ∫hC’ öûæj É¡Ñ∏ZCG

 ‘ ÜÉàµdG  Qhó°U  ôNCÉJ  öùØj  Ée  ƒgh  ,á«dÉ¨æ«°Sh  ájöùjƒ°Sh  á«fÉÑ°SEGh  á«°ùfôa  äÉÑàµeh

 ‘ ÚãMÉÑdG  RôHCG  óMCG  ËôµJ  ”  IhóædG  √òg  ∫ÓN ¬fCG  ÒNC’G  ‘ Ò°ûf  .™Ñ£dG  á∏Môe

 .áæ°S 71 õgÉæj ôªY øY 2013 Èfƒf 4 Ωƒj ÉfQOÉZ …òdGh ,âfƒH Ò«H :ájhGôë°üdG äÉ°SGQódG

إدريس اليزمي

 …hGôë°U ±ô÷ ájƒL IQƒ°U

ÖgódG …OGh á≤£æÃ
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 ´höûe Oô› hCG Éjôµa ÉaôJ ¢ù«d …hGôë°üdG Üô¨ª∏d ‘É≤ãdG çhQƒŸÉH ΩÉªàg’G

 á«Hƒæ÷G  º«dÉbCÓd  …ƒªæàdG  ´ÓbE’ÉH  á£ÑJôŸG  iÈµdG  äGQÉ«àN’ÉH  ¬bÉ◊EG  ºàj  …ƒfÉK

 øgQ Ωƒ«dG ™°VƒJ »àdG h ......ΩÉjCG á∏NGódG áæjóÃ áª¶æŸG IhóædG ∫ÉªYCG ¿EG .áµ∏ªª∏d

 ≈£©ŸG ¿CG ≈∏Y IOÉ¡°ûdG QhO ¥ƒØj É«HÉéjEG Ó«dO Éfô¶æH ó©J h Úªà¡ŸG h AGô≤dG IQÉ°TEG

 π©ØdG ÜhQO πc IQÉfE’ Ö°†æj ’ ÉfGõN Èà©j Üô¨ª∏d IOó©àŸG ájƒ¡∏d ¬∏«°UCÉàH ‘É≤ãdG

.´ƒHôdG √ò¡H …ƒªæàdG

 ¥ƒ≤◊ »æWƒdG  ¢ù∏éŸG É¡é¡æj »àdG  AÉæÑdG  •Gôîf’G á°SÉ«°S  »«MCG  h øªKC’ ÊEG

 »YÉ©°TE’G h …õcôŸG QhódÉH á«YGƒdG áeõà∏ŸG äÉcGöûdG ï«°SôJ π«Ñ°S ‘ ¿É°ùfE’G

 ∫ƒM º¡eÉé°ùfG h ÚjƒªæàdG Ú∏YÉØdG á«FÉ≤àdG ¿EG .…hGôë°üdG Üô¨ª∏d ‘É≤ãdG çhQƒª∏d

 RhÉéàJ »àdG á«eƒª©dG á°SÉ«°ùdG ‘ á«FÉæãà°SG É°ShQO »£©j ¿CG ¬fCÉ°T øe ∑Î°ûe QÉWEG

 »cQÉ°ûàdG πYÉØàdG áª«b Qó≤J ’ »àdG á«JÉ°ù°SDƒŸG äÉHÉ°ù◊G ≈∏Y ¤É©àJ h ∫õ©æŸG πª©dG

.á›óæŸG á«dÉéŸG á«ªæàdG áeóN ‘

 É«é¡æe GRÉ‚G Éfô¶f ‘ πãÁ IôcGòdG h ïjQÉàdG á«dóL ájhGR øe çGÎdG áHQÉ≤e ¿EG

 á°UÉN áµ∏ªŸG É¡JöTÉH »àdG á«ªæàdG äÉfÉgQ h ìÉàØfE’G äÉbÉ«°S øY É≤∏£e π°üØæj ’

 êPƒ‰ π«©ØJ ¢SÉ°SC’ÉH Ωóîj ¬fCG ÉÃ ÉÑFÉ°U QÉ«àNE’G Gòg ¿Éc ó≤d .á«Hƒæ÷G º«dÉbC’G ‘

 .á«°ù«FôdG É¡JóªYCG óMCG ÊÉ°ù◊G ≥°ûdG Èà©j »àdG h óaGhôdG h ÜQÉ°ûŸG IOó©àe ájƒg

 ,¢VÎØJ á«æ«aƒ°T äÉ¡«LƒJ …CG ™e ≈aÉæàj ‘É≤ãdG ≈æ¨dG Gòg Ú°ü– ¿CÉH Ú≤«dG ‹h

.πµdG ¿Gó≤a ∫ÓN øe Aõ÷G AÉæH ºgh ,√ÉØ°SCG Gh

تقديم
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 ,QGó°UE’G Gòg É¡ª°†j »àdG Iõ«ªàŸG ä’É≤ŸÉH GÒæà°ùe ,∫óà°ùj ¿CG ÇQÉ≤dG ¿ÉµeEÉH

 áaô©ŸGh åëÑdG AÉæY ≥ëà°ùJ áYƒæàe ôgGƒL õæàµJ ∫GõJ Ée ¿É¶«ÑdG ábÉ≤K ¿CG ≈∏Y

 ’Éª°SCGQ É©«ªL Éæd áÑ°ùædÉH πµ°ûj …hGôë°üdG ≥ª©dG ÈY áµ∏ªª∏d …QÉ°†◊G OGóàe’G ¿CGh

 ôWDƒJ »àdG ácÎ°ûŸG º°SGƒ≤dGh á«aÉ≤ãdG äÉeƒ≤ŸG πc ¬H ó¡°ûJh ïjQÉàdG ¬d ™Ø°ûj Éjƒ«M

 .…hGôë°üdG Üô¨dG

 h ÉehO ¢û«©j ¿CÉH ¬«∏Y Ωƒµfi Éª¡ŸÉ©e √ƒ°ûj h ¬JôcGP h ¬îjQÉJ ‘ •ôØj øe ¿EG

 á«¨H ¢ù«d »°VÉŸG ¤EG IOƒ©dG á«ªgCG ióe Éæd í°†àj ∂dòd ,¬JÉ°ùµf h ¬JÉÑ«îH π≤ãe ƒg

 IQÉfEG á«¨H πH ,Ω’B’ÉH Pò∏àdGh ÜGôÿG øY åëÑdG πLCG øe ¢ù«dh ,¿GôµædGh ¿É«°ùædG

 .»¡àæj ’ QÉ¶àfG ÅaGôe ‘ ∞«î°ùdG AÉ≤ÑdG ∫óH πÑ≤à°ùŸG ≥jôW

 ÚªãJ h ≥«KƒàH §ÑJôj Éª«a RÉ‚E’G h ´höûŸG ÚH áaÉ°ùŸG ¤EG GOó› Ò°TCG ¿CG ójQCG

 IOGQE’ÉH πH π«ëà°ùŸÉH Éæjód ¢SÉ≤J ’ …hGôë°üdG Üô¨ª∏d ‘É≤ãdG  çhQƒŸG π«°UCÉJh

 á∏NGódG  áæjóÃ  ÉÑjôb  QƒædG  iÎ°S  »àdG  á«KGÎdGh  á«ØëàŸG  á°ù°SDƒŸG  Éeh  áÁõ©dGh

 á«ªgC’ÉH ÚYGƒdG Ú∏NóàŸG áaÉc ÚH ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©à∏d á©«aôdG äÉ«∏éàdG óMCG ’EG

.äGõéæŸG √òg πãŸ á«é«JGÎ°SE’G

 ±É°ûµà°SG á©àÃ Pò∏àj ¿CGh ¬àdÉ°V ÜÉàµdG Gòg ¿ƒàe ÚH ÇQÉ≤dG óéj ¿CG »∏eCG h

 ¿CGh ™«°VGƒŸG ‘ ÉYƒæJh øeõdG ‘ GOƒ©°U …hGôë°üdG Üô¨ŸG ∫ƒM á«aGh äÉ«£©e

 √ò¡H áªà¡ŸG áæ«°UôdG É«aGôZƒ∏Ñ«ÑdG ‘ É«aÉ°VEG É©Lôeh åëÑ∏d IójóL áeÉYO ¿ƒµj

.äÉ¡÷G

السيد أحمد جحي
¢TÉ©fE’G ádÉcƒd ΩÉ©dG ôjóŸG

á«YÉªàLE’Gh ájOÉ°üàbE’G á«ªæàdGh

áµ∏ªŸÉH Üƒæ÷G º«dÉbCG ‘
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�مل�صرية �خل�رض�ء نونرب 1975
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املغرب  اأن  ذلك  ؛  الإفريقي  بعدهما  يف   )Maghreb( و»املغارب«   )Maroc( املغرب  اإىل  ينظر  ما  »نادرا 

ل يوجد اإل بالن�سبة اإىل امل�رشق وبه، كما يقال، لأن »العرب« يهيمنون على احلقل التاريخي لهذه املنطقة منذ 

الإ�سالم و»الفتح العربي« الذي �سكل اأداته. و�سيبتدئ هذا البناء مع احلقبة ال�ستعمارية التي �سهدت تطور العلوم 

. 
1
املخ�س�سة لالأهايل وهي علوم خمت�سة، ح�سب حقول الدرا�سات والأبحاث التي جزاأت امليدان«

 2 É«Lƒdƒªà°ùHE’G øe π«∏b

كتب عبد املجيد قدوري يف مقال �سدر له �سنة 1995 : »من بني مائة وع�رشين �سهادة اأو اأطروحة تناق�ش بكلية 

. ولي�ش باإمكاين 
3
الآداب بالرباط هناك خم�ش درا�سات تهم العالقات بني املغرب واإفريقيا ال�سوداء ب�سكل عام«

؛ غري اأن مالحظة عبد 
4
اأن اأعرف بال�سبط كم عدد الدرا�سات الأكادميية التي اأجنزت يف جامعات غرب اإفريقيا

املجيد قدوري هذه تك�سف عما ينبغي القيام به يف جمال البحث يف �سبيل معرفة اأف�سل للعالقات بني اململكة 

ال�رشيفة )املغارب ب�سكل عام( وباقي بلدان اإفريقيا. لقد ثبت اأن العرب ب�سفة عامة واملغاربة على وجه اخل�سو�ش 

قد عربوا بقوة عن رغبتهم يف الو�سول اإىل ما وراء ال�سحراء، ل لأ�سباب اقت�سادية فح�سب بل لأ�سباب �سيا�سية 

واجتماعية اأي�سا؛ فما وراء احلروب يتعلق الأمر بتاريخ يبنى وعالقات تن�سج وجمموعات ب�رشية تختلط. 

تتقا�سم بلدان املغارب مع اإفريقيا جنوب ال�سحراء تاريخا لي�ش معروفا مبا فيه الكفاية، نظرا لندرة الأبحاث 

الكفيلة باأن متكننا من فهم خمتلف امليول التي عرفتها العالقات بني �سفتي القارة لعدة قرون )اإن جاز لنا احلديث 

عن �سفتني !(. هذا يف الوقت الذي ت�ستمر ال�سفتان يف ربط عالقات اجتماعية تاريخية ل يرقى اإليها ال�سك؛ 

فما وراء القيم الإ�سالمية امل�سرتكة هناك العديد من الأ�رش التي ا�ستقرت »ب�سفتي« ال�سحراء مفندة بذلك فكرة 

الأر�ش القاحلة املوح�سة املتعذر عبورها؛ واإن تاريخ العالقات بني املغرب وجزء من القارة الإفريقية يجعل من 

فكرة »�سعف« العالقة بني العاملني فكرة باطلة.

ذاكرة تارخيية مشتركة 
المغرب وإفريقيا جنوب احصلراء )من القرن احلادي عشر إلى القرن العشرين(

…ójÉµf øªMôdG óÑY
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ق�سايا  على  النور  ت�سليط  من  مكنت  التي  الندوة  هذه  يف  اأثريت  م�ساألة  اإىل  اأعود  اأن  بدء  ذي  بادئ  اأود 

اإب�ستمولوجية مهمة يطرح يف �سلبها ال�سوؤال عن دور املوؤرخ، ل ب�سدد اختيار م�سادره ومعاجلتها فح�سب، بل 

. وهكذا يطرح ال�سوؤال 
5
اأي�سا حول ت�سحيح هذه امل�سادر واإرجاعها للفاعلني الذين »ينتج« لهم عمله العلمي

النظري دوما : ملن نكتب وعلى اأية م�رشوعية نرتكز وعلى اأي اأ�سا�ش وثائقي ننتج التاريخ ؟ لقد اأثار اأع�ساء املجتمع 

التي  الباحثني يف ا�ستعمال امل�سادر والوثائق  الندوة م�ساألة »اأخالقية« تعرت�ش طريق  املدين احلا�رشون يف هذه 

يعيدون - انطالقا منها - اإنتاج روؤى مبتذلة لتاريخهم، تلك الروؤى التي لطاملا غذتها الثنولوجيا الكولونيالية. 

بالفعل، لقد لحظوا وجود بون �سا�سع بني املقاربة التاريخية »احلديثة« التي تويل الأف�سلية للم�سادر الأوروبية 

الرواة  حوزة  يف  هي  التي  »احلقيقية«  وامل�سادر  جهة  من  ال�سحراوية  املجتمعات  حول  منطية  ب�سور  امل�سوبة 

واملحافظني على التقاليد.

اإن ذلك يعني اأن اأع�ساء املجتمع املدين يف مقاربتهم لتاريخهم يف�سلون الرجوع املنهجي اإىل امل�سادر املحلية 

على ح�ساب ما يعتربونه منهجا ي�ستلهم املخزون الوثائقي امل�سفف على رفوف »اخلزانة الكولونيالية« التي تنزع 

اإىل جعل وقائعهم التاريخي مبهما. فهي يف نظرهم ت�سوه الآليات الجتماعية واأمناط التق�سيم الرتابي وكذلك 

اأنهم ل  يبينوا  اأن  اإنهم يريدون  باخت�سار �سديد،  ببيئتها.  القبائل ال�سحراوية  التي تربط  املتعددة  العالقات  تلك 

»حقيقة  واعتربت  للقراءة  �سبكة  �سكلت  طاملا  والتي  التمييز  على  املبنية  العنيدة  النمطية  ال�سور  بتلك  يعرتفون 

«. وهكذا ي�سبح من قبيل ال�رشورة امللحة و�سع حد فا�سل بني املقاربة الإيديولوجية للتاريخ ور�سالته 
6
تاريخية
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هدف  اإن  القول  نافلة  من  كان  واإذا  مفهوما.  خطابه  جتعل  التي  ال�ستك�سافية 

بعني  يوؤخذ  اأن  احلكمة  من  فاإنه  الوطني،  املا�سي  ح�سيلة  عر�ش  هو  التاريخ 

العتبار تاريخ كل الأجزاء املكونة لبلد ما، وذلك ليحتفظ املجموع بديناميته 

ومتا�سكه الداخلي. 

فاإنها معر�سة منذ  اإىل تكوين الدول الإفريقية الدميغرايف والبيئي  بالنظر 

اأن جتعل منها كال متجان�سا وتذيب تواريخها يف  تريد  اإىل حماولت  القدمي 

تاريخ وطني يظل منوذجه ال�سائد حمتكرا من قبل ال�سادة، بينما تقع اأحداث 

هامة على هوام�ش هذه الدول يجدر اأخذها يف احل�سبان. اإنه لأمر بالغ الأهمية 

اأن يتم الإقالع عن الإيديولوجيا املوحدة الأحادية التي متيل –من غري ق�سد– 

اإىل حمو الختالفات وامل�سارات التي بنتها. اإن حتليل التحولت اجلارية يف 

 ب�سكل عام ينبغي اأن ياأخذ بعني العتبار اخل�سو�سيات املمكن 
7
هوام�ش الدول

اأن يجد فيه ذاته كما  اإطار جغرايف  اإدماجها يف جمموع متما�سك ميكن لأي 

ميكن لأي مواطن اأن يعتربه جزء من ذاته.

لالأحداث  ت�ستجيب  املجتمعات  بنيات  على  طراأت  التي  التغريات  اإن 

التي تخرتقها اأفقيا وعموديا ؛ وحتى اإن بدا ذلك من قبيل املفارقات فاإن هذين 

البعدين املكونني لتطور الهوام�ش الدولتية مالزمان لبناء الأمة، هذا الور�ش 

الذي يق�ش م�سجع كل الدول الإفريقية منذ اأن غادرها املعمرون. وبهذا املعنى 

يبدو لنا النقا�ش الذي اأثري يف اليوم الثاين من ندوة الداخلة ذا اأهمية بالغة على 

امل�ستوى الإب�ستمولوجي. �سحيح اأن اإرادة �سيا�سية خفية تبدو يف ردود اأفعال 

تقبل  املجتمع  من  الذكية«  »الأقلية  لكاأن  مفهوم.  اأمر  وهذا  واأولئك،  هوؤلء 

اإنها يف اآخر املطاف  على الفور عر�ش الدولة لترثثر حول م�سائبها بالذات. 

اأنها  كما  والتحا�سي،  والهيمنة  وال�سوؤال واجلواب،  الفعل،  »الفعل ورد  لعبة 

 بكل املعاين ال�سرتاتيجية التي يكت�سيها م�سطلح ال�رشاع.
8
لعبة ال�رشاع«

اإن الباحثني يف العلوم الجتماعية وال�سيا�سية يجدون اأنف�سهم اأمام ماآزق 

التي  الوثائق  تلك  غري  اأخرى  وثائق  عن  البحث  اإىل  م�سطرون  لأنهم  عدة 

اجتماعي  بواقع  لالإحاطة  وذلك  ي�سعونها،  التي  الفر�سيات  اأو  ي�ستعملونها 

الباحث مطالبا  لي�ش  الذي  الوقت  بالعدالة، هذا يف  املطالبة  اأ�سكال  له  يتخذ 

باإقامة العدالة بل اإنه مدعو اإىل التفكري يف احلدث ل�ست�رشاف اآثاره يف التطور 

)الديداكتيكي(  التعليمي  اجلانب  اأ�سحى  فقد  وبالتايل  للمجتمع.  العام 

للتاريخ مدعوا ليكون اأ�سا�ش التفكري وذلك للحث على تقدم نافع لكل �سامل 

يواجه مرحلة من »القطائع احلا�سمة« يف تطور اإدماجه الفعلي �سمن جمموع 

يف  الداخلة  ندوة  اأن  ويبدو  جغرافيا.  وحمدد  متما�سك  تاريخيا،  فيه  مفكر 

�سميم هذه النطالقة التي تهدف اإىل التفكري يف هذه القطائع التي حتدث يف 

التجمعات ال�سكانية اجلديدة بال�سحراء املغربية.

 äÉ£fi ºgCG Iôjƒ°üdG ¤EG π°üJ á∏aÉb

 (.ä.Ü) ájhGôë°üdG IQÉéàdG
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ذلك  عن  الناجم  لل�سكان  »املكثف«  وال�ستقرار  التدريجي  التمدن  اإن 

لو  كما  هامة؛  �سلوكية  وحتولت  اجتماعية  هيكلة  اإعادة  بال�رشورة  ت�ساحبه 

اأن الأمر يتعلق مبن يرى �سياع �سيء ما بينما ل ي�ستطيع القيام باأي فعل ملنع 

ذلك. وهكذا يبدو الرجوع اإىل التاريخ املالذ الوحيد للخال�ش. اإن الأمر ل 

يتعلق يف نظري برغبة اإرادية يف اإحياء اخل�سو�سيات، لكنه يتعلق بال�ستفادة 

ب�سيغة اأخرى من حدث بالغ الأهمية يف التطور ال�سامل للمجتمع املغربي، األ 

وهو تو�سيات هياأة الإن�ساف وامل�ساحلة. اإن هذه الهياأة، باإرادة من ال�سلطات 

اخل�سو�سيات  مبختلف  العرتاف  اهتماماتها  قلب  يف  و�سعت  املغربية، 

التاريخية للجهات املغربية �سعيا منعا اإىل اإبراز التنوع والغنى الثقايف للمملكة. 

واإن هذا حلدث تاريخي بامتياز، ذلك اأنه يغري مناهج التاريخ ويحول منظوره 

وجمراه، وهكذا فاإن الفاعلني يف اجلهات البعيدة عن املركز، كي ل يتاأخروا 

من  جديدة  اأمناطا  خطاباتهم  �سمن  يدخلون  الوطن،  قطار  مع  موعدهم  عن 

تناق�ش مع تلك  التفكري حتى »يزينوا« �سورة جمتمعهم لكي ل يكونوا يف 

الكثرية  الدرو�ش  من  در�ش  وهذا  جمملها.  يف  البالد  تكت�سيها  التي  ال�سورة 

لندوة الداخلة.

نظريات  يف  النظر  اإعادة  ول  املناهج  م�ساءلة  لي�ست  الن�ش  هذا  غاية  اإن 

التاريخ، ولي�ش له اإل هدف واحد األ وهو ر�سد هذا التاريخ الدينامي الثاوي 

التاريخ  ال�سحراء« عرب  املمتدة على عدة قرون بني »�سفتي  العالقات  خلف 

امل�سرتك بني املغرب وما ي�سميه املوؤرخون العرب بالد ال�سودان. كما اأن لهذا 

 
9
الإن�سانية« للمجتمعات  فعال  »تاريخي  تاريخ  كتابة  هي  اأخرى  غاية  الن�ش 

وذلك مب�ساءلة حقبه املختلفة والأحداث التي هيكلته لأجل كتابة هذا »الوعي 

الأقل  على  اأو  اأراد حموه  املعمر  لكن  الت�سكل  كان يف طور  الذي  اجلمعي« 

اإيقاف ديناميته.

وختام القول اإن هذا الن�ش الق�سري ياأمل يف ر�سد وجود عالقات م�ستمرة 

ثنائية عامل عربي واآخر جنوب ال�سحراء  اأي  تتجاوز الأفكار امل�سبقة املبتذلة 

يختلف كل منهما عن الآخر بل يكن له العداء.

10 ácÎ°ûe IôcGòd á°ù°SDƒe çGóMCGh á«îjQÉJ Ö≤M

á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊G öûfh ¿ƒ°ü◊G AÉæH : ¿hóMƒŸGh ¿ƒ£HGôŸG

التي  العالقات  لإدراك  التاريخ  بعيد يف  زمن  اإىل  الرجوع  املفيد  ملن  اإنه 

جتمع بني »القطعتني« الأ�سا�سيتني للقارة الإفريقية : املغارب واإفريقيا جنوب 

ال�سحراء. ومن ال�رشوري ذكر بع�ش مظاهر هذا التاريخ امل�ستمر. وتدعو كل 

امل�ساهد فعال اإىل الطمئنان اإىل ما يبدو اأكرب من جمرد فر�سية لأن الذاكرات 
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وجود  على  بو�سوح  الإن�سانية«  »الآثار  ت�سهد  كما  حية،  انفكت  ما  ال�سعبية 

ا�سم  عليه  يطلق  كان  ما  ول�سيما  اإفريقيا  وباقي  املغارب  بني  قوية  عالقات 

ال�سودان )واملق�سود به جمهورية مايل احلالية(.

 )Michel Abitbol( اأبيطبول  مي�سيل  ي�سميه  الذي  الأكرب  القائد  اإن 

بكثري  وقبله  تا�سفني.  بن  يو�سف  هو   
11

واإ�سبانيا« للمغرب  ال�سيا�سي  »املوحد 

كان موؤ�س�ش حركة املرابطني قد وجد له م�ستقرا يف ال�سحراء وحتديدا باأدرار 

)موريتانيا( حيث اأن�ساأ رباطا ليهتم ب�سوؤون الدين ويدعو اإىل الإ�سالم القبائل 

اإىل الدعوة  التي كانت ما تزال تعتنق الوثنية. و�سي�سارع عبد اهلل بن يا�سني 

 .
12

الإ�سالمي الدين  عن  خارجة  بقيت  التي  القبائل  كل  وجه  يف  اجلهاد  اإىل 

 
13

وهكذا فاإن جيو�سه �ستنطلق »لغزو ال�سحراء اجلنوبية  ثم جنوب املغرب« 

و�سيكون فتح �سجلما�سة اإحدى انت�ساراته التي �ستوؤدي باملجاهدين اإىل تعزيز 

ذلك  كان  ولقد  كذلك.  الع�سكرية  ا�سرتاتيجيتهم  وتطوير  ال�سيا�سية  هالتهم 

اإىل ت�سليم القيادة لأبي بكر بن عمر.  الهاج�ش هو الذي �سيوؤدي بابن يا�سني 

1058 �ستنطلق جحافل اجليو�ش اإىل غزو اجلنوب املغربي؛ ويف  وابتداء من 

وقت لحق – ما بني 1076 و 1077 – �ستهاجم اجليو�ش مملكة غانا وتدمرها. 

وهنا وجب ت�سجيل ما يلي : رغم احلروب التي مت خو�سها يف ال�سمال كما يف 

اجلنوب لي�ش من ال�سواب اإرجاع هذه النوائب اإىل الوح�سية الناجمة عنها 

بل ينبغي اأن تعزى كذلك اإىل الكتابات التي تعاد با�ستمرار عن الهويات وعن 

العالقات التي �ستف�سي اإىل اإقامتها تلك احلروب وعن اأمناط التقطيع الرتابي 

التي تقت�سيها.

احلكم  من  جديدة  لأ�سكال  ن�رش  تالها  احلروب  اأن  نالحظ  اإذن  هكذا 

اإىل  متيل  ب�سيا�سة  اأو مبزجها  الثقافات  بتوحيد  اإما  الختالفات، وذلك  وتدبري 

غالبا  التي  املظاهر  وهذه  الجتماعي.  التما�سك  وتعزيز  اخل�سو�سيات  حمو 

جديدة  جمتمعات  معامل  وتر�سم  النا�سئة  الثقافات  حتيي  اإخفاوؤها  يتم  ما 

حيوية قادرة على التكيف مع عامل يعرف حتول م�ستمرا. واجلدير بالذكر اأن 

الر�سوم ال�سخرية تبدي للعيان ثقافات اختفت لكن تراثها يظل م�سرتكا بني 

به  ت�سمه  ما  التاريخ واجلغرافيا رغم كل  يربطها  التي  ال�سعوب  جمموع هذه 

حمكيات الرحالة العرب من عيوب، يتبعهم يف ذلك ورثتهم من امل�ستك�سفني 

الأوروبيني. اإن هذه النظرة املحدودة عن تعقد الثقافات ل تبخ�ش يف �سيء 

هذا الإرث الثقايف الذي قامت عليه ح�سارات عربت الزمن ووحدت الأقاليم 

التي حتت�سنها. اإن هذا التاريخ املركب هو الذي يعرب اأبلغ تعبري عن ال�ستمرارية 

احليوية التي اأبانت عنها هذه ال�سعوب على امتداد عدة قرون.

 ™e ádOÉÑàŸG OGƒŸG ºgCG ,í∏ŸG ºéæe

(.ä.Ü) AGôë°üdG ÜƒæL ∫hO



34

 QÉ¶àfG ‘ í∏ŸG ìGƒdCG

 (.ä.Ü) É¡∏«ª–

�سعوبا كثرية ربطت عالقات حيوية مع �سعوب  اأن  منذ عهد هريودوت  املعروف  �سبق، من  ما  عالوة على 

اأخرى، مطورة يف ذلك و�سائل نقل مالئمة ت�ستجيب ملتطلبات ع�رشها، ذلك اأن الأمر يتعلق بحقبة تاريخية غنية 

كانوا  كيف  الليبيني )les Garamantes( لكت�ساف  الكارامانت  تاريخ  اإىل  الرجوع  ويكفي  والدرو�ش.  بالعرب 

يعربون ال�سحراء بعرباتهم التي جترها اخليول »... طريقا عربات رئي�سيتان اثنتان2 كانا يربطان اإفريقيا ال�سمالية 

 )Gao( اجلاو  حتى   )Ghadames( وغدام�ش   )Fezzan( فزان  من  ينطلق  �رشقا  اأحدهما  ال�سحراء  بجنوب 

بالنيجر، مرورا بغات )Ghat( وتا�سيلي الأجار )Tassili des Ajjers( والهكار)le Hoggar( واأدرار وال�سوق 

)تادمكة( مع منحرف يف اجتاه تيب�ستي )Tibesti( ؛ والآخر غربي ينطلق من اجلنوب الوهراين و�سو�ش املغربية 

 ».
14

)Tishitt-Walata( اإىل حو�ش النيجر مرورا بزمور واأدرار املوريتانية وجرف تي�سيت - ولتة

واإذا نحن �سدقنا مبا فيه الكفاية هذا الو�سف، فاإنه ميكننا كذلك اأن نالحظ اأنه كلما رجعنا اإىل التاريخ البعيد 

النتماءات  اختالف  رغم  التجارية  العالقات  حيوية  على  للحفاظ  اآليات  اأر�ست  قد  املنطقة  �سعوب  اأن  وجدنا 

. وقد كانت التجارة 
15

الإثنية؛ ويثبت ذلك اأن ال�سحراء ما كانت يوما ذلك الف�ساء املوح�ش كما يظن الكثريون

... ويبدو اأنه من املمكن اإرجاع تاريخ جلب 
16

تدور حول منتجات من قبيل الزمرد وبي�ش النعام والعبيد الزجن

كانت  حيث  بالذات،  احلقبة  هذه  اإىل  املتو�سط  الأبي�ش  البحر  بلدان  اإىل  وال�سينغال«  ال�سودان  من  »الذهب 

الفينيقيون  التجار  كان  لقد  اآنذاك.  امل�ستعملة  النقل  لو�سائل  التقنية  املحدودية  من  الرغم  على  مكثفة  املبادلت 

يف  قام  احلايل  املغربي  املجال  اأن  ذلك  ويعني  النفي�ش  املعدن  على  للح�سول  املغربية  ال�سواحل  على  يرتددون 

التي كانت مادة  التما�سك بني الأقاليم وبني ال�سعوب واملنتوجات  التاريخية القدمية بدور هام يف خلق  الأزمنة 

ملبادلتها. وهذه الذاكرة التاريخية التليدة هي التي ت�سفي اأهمية كربى على الفكرة القائلة باأن املغرب كان منذ 
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التاريخ بل �سيعزز هذه  اأ�سبه ما يكون مبخترب ح�ساري تتكون فيه روح ال�رشاكة، وهي فكرة لن يكذبها  عهد مبكر 

العالقات احليوية وي�سع يف �سلب هذه العملية عبقرية الإن�سان واأثمن ما ميلك اأي التوا�سل.

كانت �سعوب هذا اجلزء من اإفريقيا تتكون من مزارعني ومربيي موا�سي ورحل ي�سمح تكاملهم - يف تن�سيط 

احلياة الجتماعية القت�سادية - باحلفاظ على »�سيولة اإثنية« و»قبلية«، و�سي�سكل ذلك تاريخا م�ستقبليا م�سرتكا ما يزال 

را�سخا يف الأذهان والذاكرة. وقد اندجمت �سعوب اأخرى منحدرة من حو�ش البحر الأبي�ش املتو�سط بتلك التي 

كانت م�ستقرة باملنطقة اأو قادمة من اأ�سقاع بعيدة ؛ ولي�ش من ال�رشوري الرجوع اإىل جممل هذا الن�ساط التاريخي 

اإحالة القارئ على الكتابات القدمية مثل »تاريخ ال�سودان«  تاأكيد  اأنه من الواجب بكل  املخرب عنه ب�سكل جيد، غري 

، لفهم مدى اأهمية الختالط الإثني والقبلي يف املجال احلايل الذي يحت�سن 
17

ل�ساحبه ال�سعدي اأو تاريخ الفتا�ش 

.
18

اململكة ال�رشيفة

لفهم الدينامية الداخلية للمجتمعات ينبغي الرجوع كثريا اإىل التاريخ الهام لالإمرباطوريات الرببرية التي كانت 

يف قلب هذه احل�سارة اإبان بنائها. اإن املرابطني �سيقومون فعال بدور بالغ الأهمية يف اإ�سعاع احل�سارة، ل ال�سحراوية 

فح�سب بل الإفريقية ب�سكل عام، و�سيهبون لنجدة اأهل الأندل�ش املهددين من قبل امل�سيحيني، وقد قاموا بذلك حتت 

قيادة يو�سف بن تا�سفني. لكن جيو�ش املرابطني قبل اأن حتارب هوؤلء امل�سيحيني �ستعمل اأول على »توحيد« جزء من 

املغارب درءا لأي مترد قد تقوم به هذه ال�ساكنة »غري امل�ستقرة« يف جزء من القارة الإفريقية. و�ستنتهي هذه العملية 

األفون�سو ال�ساد�ش )Alphonse VI( يوا�سل �سغطه على  1083. ويف الوقت نف�سه كان  بال�ستيالء على �سبتة �سنة 

قواه  الذي  تا�سفني  بن  يو�سف  اأقلق  الذي  الأمر  وهو  الأخرى  تلو  الواحدة  الإمارات  احتل  لقد  الطوائف.  ملوك 

جميء بع�ش الق�ساة من اإ�سبانيا، فعقد العزم على غزوها بدعوى »واجب اجلهاد«. وابتداء من �سهر يوليو 1086 

اجتهت اجليو�ش نحو اإ�سبيلية حيث ا�ستقبل ال�سكان اأفرادها بابتهاج كبري ل�سيما واأن احلركة اجلهادية كانت قد اأخربتهم 

اأنهم متيزوا ب�سكل  اأفراد هذه احلملة، وف�سال عن ذلك يبدو  اأن اجلنود الزجن كانوا جزءا من  باحلدث. ومن الثابت 

.
19

ملحوظ يف هذه املعركة التي مني فيها األفون�سو ال�ساد�ش بالهزمية

بعد اأن اأمن املرابطون �سوؤونهم بال�سمال ان�سغلوا بتقوية اقت�سادهم الذي لغمته احلروب التي ل تتوقف، وذلك 

�سعيا منهم لإخ�ساع ال�سعوب ون�رش ثقافة حيوية موحدة تتجاوز اخل�سو�سيات الثقافية والنتماءات الرتابية. ومن 

املوؤكد اأن »القرن املرابطي« كان مرحلة هامة يف بناء قوة املغرب القت�سادية. وقد كان من الالزم اأي�سا على املرابطني، 

ال�سودان  اأن يعملوا على تو�سيع عالقاتهم يف اجتاه  املنطقة،  املتميزة يف هذه  كي يحافظوا على املكانة القت�سادية 

بوا�سطة جتارة ن�سيطة عابرة لل�سحراء. هذا وقد مكن ذهب ال�سودان املرابطني من �سك عملة نقدية، وتلك �سيا�سة 

عرفت عنهم حتى قبل اأن ي�ستولوا على اإ�سبانيا. ويف نهاية املطاف اأ�سبحت طريق �سو�ش واأدرار املوريتانية »الطريق 

. 
20

الرئي�سة للمبادلت بني �سفتي ال�سحراء«

اإنهم  البلدان وال�سعوب.  العالئقية مع  البنيات  نف�ش  بتطوير  املرابطني  اأثر  املوحدون  �سيقتفي  ويف وقت لحق 

انت�سار  من  وا�سع  ب�سكل  املرابطون  ا�ستفاد  ولئن  تا�سفني.  بن  ويو�سف  بن عمر  بكر  اأبي  امل�سري على خطى  وا�سلوا 

الإ�سالم فاإن املوحدين قد وجدوا اأنف�سهم اأمام فرتة عرف فيها الإ�سالم تراجعا. لكن رغم ذلك فقد تلت مرحلة باذخة 

ات�سمت بازدهار هند�سة معمارية منقطعة النظري ما تزال اإىل اليوم بادية للعيان. ومل يكن لها اأن تقوم اإل على اأ�سا�ش 

اقت�ساد قوي وبفعل التجدد املتوا�سل بف�سل روافد خارجية عن اململكة املغربية نف�سها. وتبني اخلريطة التالية ما داأب 

املوؤرخون على ت�سميته بـ »دورة الطرق ال�سيارة« يف زمن التجارة عرب ال�سحراء، وميكن اأن تقدر مدى نفوذ اململكة 

ال�سيا�سي والقت�سادي.
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بهاج�ش  فعال،  ال�سودان.  وبالد  املغرب  بني  العالقات  من  �سيفتح عهد جديد   
21

ال�سعديني ابتداء من حكم 

احلر�ش على تقوية هالة ال�سعديني، اأقدم اأحمد املن�سور على تو�سيع نفوذه لي�سمل »افريقيا ال�سوداء امل�سلمة«. 

و�سعيا وراء تقوية اقت�ساد مملكته �سمم على اإعداد اجلي�ش املغربي ليجتاح �سفاف نهر النيجر. وح�سب مي�سيل 

اأبيطبول كانت الأ�سباب القت�سادية هي الدافعة اإىل هذا الختيار الإ�سرتاتيجي؛ فلم يكن بحوزة اململكة �سوى 

ال�سكر لتتاجر مع الأوروبيني، وكان من الالزم اأن يتنوع القت�ساد مبنتجات اأخرى تنعدم يف اململكة ال�سا�سعة 

التي كان ي�سكلها املغرب يف تلك املرحلة من تاريخ جمموع القارة الإفريقية. هكذا اإذن كانت الأزمة القت�سادية 

املرتبطة باختالل دورة اإنتاج وت�سويق ال�سكر هي ال�سبب يف غزو ال�سودان. وكما ي�سجل ذلك مي�سيل اأبيطبول 

. 
22

فاإن املواجهات التي وقعت ب�سو�ش اأدت بـ»املزارعني اليهود« اإىل عدم الوفاء بالتزاماتهم يف تلبية الطلبات

مل يكن الأمري املن�سور يف حاجة اإىل مواد لت�سييد ق�رشه فح�سب بل اأي�سا اإىل جتهيز جي�سه ل�سمان اأمن جزء 

من مملكته. لقد كان مبثابة �رشورة ق�سوى بالن�سبة اإىل الأمري اأن »يوقف م�سل�سل النحطاط الذي يطال مبا�رشة 

اإىل �سواعد لتعزيز مزارع ق�سب ال�سكر فكان احلل الوحيد هو  . وكان يف حاجة كذلك 
23

موارد املخزن...«

غزو جزء من بالد ال�سودان لتوفري العبيد ال�رشوريني لتاأمني الإنتاج. ومل يكن �رشاب ذهب بالد ال�سودان ليرتك 

الأمري دون اكرتاث بهذا املعدن النفي�ش وهو الذي عرف مبيله اإىل »م�ساريف كمالية« ترتبط بحياة البذخ، وهو 

ملح  مناجم  ملوك �سونغاي )Songhaï( على  ا�ستيالء  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  التاريخية.  الكتابات  ما و�سلنا عرب 

تاغازة )Taghaza( كانت نتيجته هي النخفا�ش الهائل للتجارة بني بالد ال�سودان واجلنوب املغربي؛ فقد ن�سبت 

نزاعات من اأجل ال�ستيالء على مناجم امللح هذه التي اأ�سبح امتالكها اأمرا ا�سرتاتيجيا يف املنطقة. اإن املن�سور مل 

يكن لي�ستهني بهذه الو�سعية املعقدة التي جعلت كثريا من الأمم تتهافت على ال�سودان ملعرفتها بوفرة الذهب فيه 

.
24

)الربتغاليون والرتك(

الفعلي  التحكم  ي�سمن  اأن  اأول  عليه  كان  الذهب  على  ويح�سل  بالده  وراء  ما  اإىل  املن�سور  يذهب  ولكي 

فيما كان يعد »باب ال�سودان« واملق�سود به توات وكورارة )le Touat et le Gourara(. ويبدو اأن هذه املنطقة 

كانت منذ القرن التا�سع ع�رش هي املحور الرئي�سي للتجارة عرب ال�سحراء. اأما القرنان الرابع ع�رش واخلام�ش ع�رش 

نفوذهم  ويفر�سوا  مذاهبهم  ين�رشوا  كي  )ال�سوفية(  الطرق  اأن�سار  �سارع خاللها  ديني  غليان  مرحلة  كانا  فقد 

. واإ�سافة اإىل كل هذه املظاهر التي تخربنا عن حركات الأفكار 
25

على كل املناطق ذات الإثنيات غري املتجان�سة

والنا�ش ينبغي ت�سجيل اأن الأمري املن�سور كان ي�سعر بال�سيق ب�سبب اإغالق �سمال الأندل�ش منذ ا�سرتجاعها وب�سبب 

 ومتنف�سا 
26

اأ�سحى يف خرب كان. ومل يتبق له غري اجلنوب »منفذا« لـ »املعرب« الذي  اإغالق مملكة تلم�سان �رشقا 

للمملكة ال�رشيفة ميكن الأمري من اأن يحظى ب�سهرة عاملية على قدر اإجنازاته ال�سجاعة. ومل يكن قدوم الأوربيني اإىل 

ال�سواحل الإفريقية ليح�سن و�سعية »التدهور« القت�سادي الذي بداأ ي�ست�رشي يف البلدان املغاربية جميعها؛ فكان 

من الالزم اإيجاد الو�سائل للخروج من هذا املاأزق القت�سادي الذي �ستفر�سه �سفن الكارافيل على باقي املعمور.

اإن غزو ال�سودان كان يتما�سى مع تقدير ا�سرتاتيجي لتلك املرحلة الع�سيبة من م�سار هذا اجلزء من اإفريقيا. 

واحلال اأن فر�سة ثمينة �ستتاح للمن�سور؛ ففي الوقت الذي كان يتاأهب لغزو توات و�سل مبعوث ملك بورنو 

(Bornou( اإىل عا�سمته كي يطلب منه با�سم اأمريه اأ�سلحة وجيو�سا ملحاربة الأقوام التي كانت يف عداد »الوثنية«. 

�سيكون من باب الختزال يف نظرنا اأن نح�رش التحليل على الطابع الديني ونغفل الفوائد القت�سادية لكل هذه 

اقت�ساد  قوة  تكن  العاملية. ومل  التجارية  الدورات  الطارئة يف  بالتغريات  املرتبطة  املتوا�سلة  والغزوات  احلروب 

اململكة ال�رشيفة القت�سادية واإ�سعاع ثقافتها لتجعل الأمري غري اآبه بتجدد البنيات واملنتجات والنا�ش يف هذا النظام 

القت�سادي اجلديد النا�سئ من جديد، انطالقا من املحيط الأطل�سي.
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لقد اأفلح املن�سور يف انتزاع مبايعة �سلطان بورنو اإياه، بيعة وا�سحة ل لب�ش فيها؛ ذلك اأنه اأعلن اأنه يقدم بيعته 

 .
27

للمملكة ال�رشيفة »من جيل لآخر ومن قرن اإىل اآخر حتى يرث اهلل الأر�ش ومن عليها وحتى تقوم ال�ساعة«

ومنذئذ قرر الأمري ال�سعدي ح�سد جيو�سه لغزو ال�سودان. لكن اجليو�ش املغربية كانت قد تغلغلت يف نهر ال�سينغال 

. ومعروف اأن املغاربة كانوا يتدخلون با�ستمرار يف نهر ال�سينغال واأبعد من ذلك ليمار�سوا التجارة 
28

�سنة 1584 

ويبادلوا خيولهم بالعبيد.

 :)L. A. Webb( ويقول يف ذلك ل. ا. ويب .)Wolofs( لقد كانت اخليول املغربية مف�سلة لدى ملوك الولوف

»لعبت جتارة خيول احلرب ل�سمال اإفريقيا وال�سفة اجلنوبية لل�سحراء الغربية دورا حا�سما يف القت�ساد ال�سيا�سي 

لإمرباطوريتي مايل والولوف، على الأقل من القرن الرابع ع�رش اإىل ال�ساد�ش ع�رش، ويف اقت�ساد دول �سغرية 

. 
29

ترتكز على الفرو�سية وتقع يف ال�سافانا الغربية، وذلك من القرن ال�ساد�ش ع�رش اإىل التا�سع ع�رش«

ال�سحراء  �سكان  اتفاق  الأقل  على  اأو  »بيعة«  بوجود  اإل  تتحقق  اأن  »البندولية«  احلركات  لهذه  يكن  ومل 

واإدماجهم الفعلي بالرتاب الذي ت�سريه اململكة ال�رشيفة. ومل يكن للمخزن معنى �سيا�سي ول �سيما اقت�سادي اإل 

بتدبريه ما ي�سمى بال�سيبة، ذلك اأن ا�ستقرار اململكة اإمنا كان يتعلق به. وقد كان العن�رشان املذكوران متكاملني يف 

ديناميتهما ومتثيليتهما، وهو الأمر الذي مكن �سالطني املغرب من فر�ش البيعة على جمموعة من الإمارات يف هذا 

اجلزء من القارة. ومن الثابت اأن احلملة التي �سنتها اجليو�ش املغربية على ال�سودان كانت تت�سمن بع�ش القبائل 

.)Les Tekna( ال�سحراوية وخا�سة قبائل اجلنوب املغربي مثل تكنة

ح�سب دول�سابيل )de la Chapelle( »لقد جعل ال�سالطني - الذين ولدوا يف اإحدى قرى واحات درعة 

العليا التي تف�سي اإليها جتارة القوافل - من ال�سحراء وموريتانيا وال�سودان مناطق مغرية اإن جاز لنا القول )...( 

فكثري من قبائلهم كانت قد غادرت درعة ال�سفلى لجتياح اأدرار املوريتانية والزحف اإىل ال�سينغال وحتى النيجر. 

ويبدو اأن قبائل تكنة قد قدمت ن�سيبها يف هذه الهجرة؛ فاآيت بال )Ait Bella( اأتوا اإىل اأدرار حوايل القرن ال�سابع 

ع�رش ثم تقدموا حتى تي�سيت يف بداية القرن الثامن ع�رش. وكذلك احلال بالن�سبة اإىل اآيت حل�سن الذين ا�ستقروا 

.
30

»)Ida Belhasen مبوريتانيا الغربية حيث ل يزالون )اإيدا بلح�سن

نفوذها  ب�سط  ال�رشيفة يف  اململكة  اإرادة  بامللمو�ش  يبني  الذي  العن�رش  �سيكون  لل�سودان  ال�سعديني  غزو  اإن 

على منطقة هي حمط اأطماع اأمم عديدة. وهذا اجلانب من امل�ساألة يبدو لنا مهما بالنظر اإىل اأن هذه املنطقة التي 

�سهدت حملة م�سعورة لالأوروبيني على اإفريقيا ما انفكت جتذب امل�ستك�سفني الأكرث جراأة، اإىل درجة اأنها اأن�ستهم 

اأن �سابقيهم كانوا قد اأر�سوا اإىل الأبد التاريخ الغني جدا للعالقات »بني البلدان الإفريقية«. بالفعل اإن خريطة هذا 

اجلزء من العامل التي يظهر فيها ملك ميلي »Melli« وبني اأ�سابعه قطعة من الترب ما انفكت تثري ف�سول عامل متاأزم. 

ومن الأهمية مبكان اأن نتذكر الكلمات التي نطق بها الأمري عندما عقد العزم على قيادة جي�سه حتى اأبواب تنبكت. 

فاإن الأمري كان قد ا�ستدعى جميع م�ست�ساريه ليخاطبهم  اأبيطبول الذي يورد كتابات الإفراين،  وح�سب مي�سيل 

ملحاربته  اجليو�ش  واأر�سل  ال�سودان  حاكم  وهو   )Kaghou(كاغو اأمري  اأهاجم  اأن  قررت  »لقد   : العبارات  بهذه 

، فاإننا 
31

وذلك جلمع �سمل امل�سلمني وقواتهم حول فكرة واحدة. ومبا اأن ال�سودان بلد غني ويوفر �رشائب �سخمة

ن�ستطيع كذلك اأن نويل اأهمية اأكرب جليو�ش امل�سلمني ونقوي �سوكة املوؤمنني. هذا واإن الزعيم احلايل لل�سودانيني 

الذي يب�سط عليهم �سلطته امللكية قد نحي عن وظائفه مبوجب ال�رشع لأنه ل ينت�سب اإىل اآل قري�ش ول يتوفر على 

. اإن هذا املقطع ي�ستحق التعليق؛ لأننا جند وراء 
32

اأي �رشط من ال�رشوط الأخرى كي يحظى بـال�سلطة الأ�سمى«

احلجة الدينية ذكرا ل�سودان »غني ويوفر �رشائب �سخمة«. اأكان الأمري يقول ذلك بوازع الرب والدين الذي ي�سكل 

تو�سيع الإمامة الإ�سالمية خلفيته اأم كان يجذبه التحكم يف ال�سودان الذي يزخر برثواته ويوفر �رشائب �سخمة؟
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�لإمرب�طورية �ل�صعدية )1554-1659( 
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ذلك  ي�سجل  كما  نعتقد،  يجعلنا  احلقبة  لتلك  اجليو�سيا�سي  الواقع  اإن 

الأمري  قرار  حا�سما يف  �سببا  كانت  للمنطقة  القت�سادية  الأهمية  اأن  اأبيطبول، 

ويف اإطالق حملته رغم خماوف م�ست�ساريه، وتبدو جلية يف هذا احلوار:

اأمري  ببال  ال�سواب؛ فكيف خطر  ما يكون عن  اأبعد  قراركم  اإن  »�سيدي 

بينما مل يكن ليخطر ببال قاطع طريق؟

وما معنى ذلك؟

بيننا وبني ال�سودان �سحراء �سا�سعة ل ماء فيها ول  اإن  اأيها الأمري )...( 

فال   )...( خوف  دون  تعربها  لن  القطا  اإن  حتى  عبورها  وي�سعب  نبات، 

اأن  لناأمل  واإننا  قبل،  من  ذلك  حاولوا  املرينيون  ول  املوحدون  ول  املرابطون 

.
33

تقتفوا اآثار هذه احلكومات لأن املحدثني ل يفوقون القدماء ذكاء«

ويف نهاية املطاف �رشع الأمري يف �رشح الإ�سرتاتيجية الع�سكرية للحا�رشين 

تعرف  مل  اأ�سلحة  على  ح�سل  قد  كان  الذي  جي�سه  تفوق  ول�سيما  يديه  بني 

. وميكن 
34

من قبل، مثل هذه الأ�سلحة النارية »ذات الدوي املرعب«: املدافع

اأن نقراأ العقلية القت�سادية لالأمري عرب ما يقوله اأبيطبول يف هذا امل�سمار: »اإن 

نفعا  اأكرث  و�سيكون غزوها  اإفريقية،  اأغنى من  بلد  املطاف  نهاية  ال�سودان يف 

ربح  لأجل  املتاعب  من  كثريا  �سي�سبب   )...( ما  وهو  الأتراك،  حماربة  من 

. اإن العربة وا�سحة: الغلبة تكون لالقت�سادي ل للديني.
35

�سئيل«

لقد ج�سدت معركة تونديبي )Tondibi( وهزمية �سونغاي التو�سع الرتابي 

تنبكت  مدينة  ال�ستيالء على  و�سيكون رمزه هو  املغربية.  للمملكة  والثقايف 

(Tombouctou( ونفي العديد من العلماء اإىل املغرب ومنهم العامل ال�سيخ 

لهذا  كان  وما  املغارب.  بلدان  كل  يف  الآفاق  �سهرته  مالأت  الذي  بابا  اأحمد 

الذين  الربتغاليني  وخا�سة  الأوروبيني  اهتمام  ي�سرتعي  األ  التاريخي  الواقع 

كانوا يخ�سون اأن يخ�سع املغرب مملكات ال�سينغال - غامبيا ل�سلطته. لقد كان 

الذهب ياأتي من ال�سودان بكمية وفرية وي�سمح للمملكة ب�سك عملتها والإ�سعاع 

فيما وراء البحر الأبي�ش املتو�سط. ومنذئذ بدا املن�سور ملعا�رشيه »اأغنى اأمري 

اقت�ساد  قادر على مالءمة  العامل«. وقد كان يج�سد �سورة ملك ع�رشي  يف 

مملكته لواقع العامل اجلديد )اأهي عوملة قبل الأوان؟(. وينبغي اأن ن�سجل اأنه 

اإجباري  »نقل«،  هناك  كان  ال�سودانية  املناجم  من  الآتي  الذهب  هذا  اأثر  يف 

باململكة ال�رشيفة وبالتايل  لتقوية �سفوف اجلي�ش  الذين �سياأتون  حتى، للزجن 

الذين  العبيد  هوؤلء  ذرية  اأن  املعروف  ومن  وتنويعها.  املغرب  �ساكنة  تعزيز 

فيما  �سي�سكلون   )20000( )le Pacha Djouder( البا�سا دجودر مع  قدموا 

بعد »عبيد البخاري«، جي�ش ال�سلطان العلوي املوىل اإ�سماعيل. 

äGógÉ°T ¿GƒdC’G ∞∏àfl øe AÉ°ùf

(.ä.Ü) ,AGôë°üdÉH »æKE’G êRÉªàdG ≈∏Y
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اإىل احلدود اجلنوبية  الأطل�سي  املحيط  ال�سودانية« من  »اململكات  ت�سمل  يفتخر بحكمه ململكة  املن�سور  كان 

. و�سواء كان ذلك مبالغا فيه اأو ل فاإن الأمري جنح 
36

)Borno( املتاخم لبورنو )Kano( للمغارب وحتى بالد كانو

يف حملته وهو ما اعتز به املغرب رغم ما كلفته تلك احلملة للبالد.

تف�سح  مازالت  دائمة  عالقات  عليها  �ستنبني  التي  القاعدة  �سيكون  العريق  املعقد  الغني  التاريخ  هذا  كل 

عالقات  و�سمانة  للمغرب  الأكيد  الإفريقي  النتماء  يحدد  تاريخ  اإنه  الإفريقي.  العامل  يف  مكانتها  للمملكة 

. وتبني اخلريطة اأ�سفله نطاق تو�سع اململكة املغربية يف عهد ال�سعديني بعد 
37

اجتماعية �ستتقوى على مر الع�سور

غزو الأمري املن�سور لل�سودان.
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™«£≤dG á«∏«àfÉcôe RhÉéàj »YÉªàLG ™bGh : á«Hô¨dG É«≤jôaEÉH áHQÉ¨ŸG

ácÎ°ûe zá«æKG{ ÉjÉ≤H : •ÓàN’G ¤EG IQÉéàdG øe

لقد راأينا اأن عالقات املغرب ببالد ال�سودان تعود اإىل زمن �سحيق واأن هذه العالقات جديرة بالتحليل لأن 

هذا التاريخ ل ميكن اأن منر عليه مرور الكرام. اإنه مكون للوحدة التاريخية لالأقاليم املغربية رغم ن�سوء واقع جديد 

فر�سه ال�ستعمار الأوروبي على هذا اجلزء من القارة. لكن لن�سجل اأن هذا ال�ستعمار مل ي�ستطع الق�ساء على هذه 

الدينامية الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية رغم عمق اخللخلة التي اأحدثها بو�سعه احلدود وحتديده املجالت 

و»احتجازه« �سعوبا مل يكن اأي �سيء يفرق بينها.

ورغم اأن هذه الهجرة اإىل ال�سينغال حديثة العهد )اأوا�سط القرن التا�سع ع�رش( فاإنه ينبغي النتباه اإىل اأنها 

 .
38

اأبعد ما تكون عن جمرد بحث عن اخلريات عن طريق التجارة

ويف درا�سة حديثة ن�سبيا يحاول املوؤلفون ا�ستك�ساف تاريخ الهجرة املغربية يف ثالثة بلدان من اإفريقيا الغربية، 

فاإنه  التجار  املوؤلفون هي  اعتمدها هوؤلء  التي  الرئي�سية  العينة  كانت  واإذا  وال�سينغال.  العاج ومايل  �ساحل  هي 

يحق لنا اأن نذكر اأن تاأويلنا للنتائج التي تو�سلوا اإليها يتجاوز املظهر القت�سادي الذي غالبا ما تختزل فيه اأ�سكال 

الندماج الجتماعي والنتماء اإىل ف�ساءات ثقافية جديدة. ونحن باتباعنا هذا املنهج اإمنا نريد ت�سليط النور على 

ما �سميناه تاريخية العالقات املغربية الإفريقية لكي نربز هذه الذاكرة التي ما فتئت تغذي العالقات التي تكاد تربط 

يوميا اململكة ببلدان جنوب ال�سحراء.

حول   1997 عام  املن�سور  الكتاب  هذا  موؤلفي  حتاليل  على  ونعلق  �سنلخ�ش  الدرا�سة  من  الق�سم  هذا  ويف 

. و�ستمكننا هذه املقاربة من تتبع تطور حتولت العالقات املتبادلة التي وجدت 
39

احل�سور املغربي باإفريقيا الغربية

الذين  الأوائل  املغاربة  اأن  املوؤكد  ال�سحراء. ومن  الآن ف�ساعدا �سفتي  ن�سميه منذ  اأن  ما ميكن  الدوام بني  على 

الإرادة  عن  الناجمة  املدن  اأوىل  اإحدى   )Saint-Louis( لوي�ش  ب�سان  الثقافة  عنا�رش  اأر�سوا  بال�سينغال  ا�ستقروا 

ال�ستعمارية بغرب اإفريقيا.

واختالطهم  الجتماعي  اندماجهم  يف  الكولونيالية  املدينة  اإىل  املغاربة  التجار  و�سول  جت�سد  لقد  بالفعل، 

بال�سكان املحليني. ورغم ا�ستمرارهم يف احلفاظ على ثقافتهم فاإنهم �سينت�سبون اإىل هذا املجتمع احل�رشي اجلديد 

النا�سئ و�سيجدون لهم فيه موقعا. وت�سكل بع�ش الأ�رش التي تركت ب�سماتها البارزة يف املجتمع ال�سينغايل مثال 

�سكلت منوذجا  الو�سعية  فاإن هذه  الأ�رش حم�سورا  كان عدد هذه  ولئن  ناجح.  اندماج  على  قاطعا  ودليال  حيا 

مقارنة  املغاربة،  »اإن   : يقولون  فرناهم  الغربية،  باإفريقيا  املغربي  احل�سور  اأهمية  الكتاب  ملوؤلفي  يبني  وا�سحا 

اأح�سن  يربطون  الذين  وهم  ال�سينغايل  باملجتمع  اندماجا  الأكرث  هم  بال�سينغال،  املقيمني  الآخرين  بالأجانب 

اأن  ا�ستطاعت  التي  الأ�رش  بع�ش  دينامية  القولة يف  وتتج�سد هذه   .)67  :  1997) 
40

ال�سينغاليني« مع  العالقات 

تندمج اأثناء ا�ستقرارها ب�سان لوي�ش، ذلك اأن بع�ش اأفرادها مل ي�ستثمروا يف املجال القت�سادي فح�سب بل بلغوا 

كذلك مراتب عليا يف الإدارة، ونذكر على �سبيل املثال مرمي كنون )Meryem Guennoun( وخمتار الديوري 

 .
41

 )Abdou Diouf( ؛ لقد كان كالهما م�ست�سارا للرئي�ش ال�سينغايل عبدو �سيوف)Mokhtar Diouri)

ول يقت�رش اندماج املغاربة على ال�سينغال بل ميكن مالحظته كذلك مبايل؛ فالدرا�سة املرتكز عليها هذا اجلزء 

ما زالت �سهرة خمطوطاتها  التي  العريقة  تنبكت  املغربي مبدينة  بتف�سيل احل�سور  ت�ستعر�ش  املذكور  الن�ش  من 

 .)262 - 151 : 1997 Abou Al Farah & Ali اأبو الفرح وعلي( 
42

ت�سغل موا�سيع الكتابة التاريخية الغرب اإفريقية
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ويعر�ش املوؤلفون للعالقات التجارية القدمية بني الرتابني وهي عالقات متتد جذورها اإىل التجارة عرب ال�سحراء 

يف  قطيعة  اأحدث  قد   )1894( لل�سودان  املتاأخر  فرن�سا  احتالل  كان  واإذا  عنها.  جنمت  التي  املبادلت  واإىل 

تاريخ املبادلت الطويل هذا، فاإنه مل يكن ليم�ش العالقات اأو يوقف �سريورة اندماج املغاربة مبايل. لقد فر�ش 

ال�ستعمار قانون »بطاقة الأجنبي« يف كل �سرب باإفريقيا وحدد الإقامة يف اأ�سبوعني ل غري، بينما كان باإمكان جتار 

 )اأبو الفرح وعلي Abou Al Farah & Ali 1997 : 153(. اإن هذه 
43

القوافل املكوث �سهرين اإىل �ستة اأ�سهر

ويورد  املايل.  الرتاب  على  التجارة  يزاولون  الذين  املغاربة  مت�ش  »الأجانب«  حتركات  من  حتد  التي  القوانني 

»اأرغب كثريا )...( يف   :  1916 ل�سنة  تاريخها  يعود  ال�سينغال  ر�سالة حلاكم  الفرح وعلي م�سمون  اأبو  يحيى 

األ يظل املغاربة يتحركون بحرا بكل حرية يف هذا الظرف من ميناء لآخر وذلك من اإفريقيا الغربية اإىل اجلزر 

بل خنقهم. »الأجانب«  التجار  ن�ساط  ينبغي احلد من   : فيه  لب�ش  اإن احلكم وا�سح ل   .
44

بفرن�سا«  اأو  اجلعفرية 

و�سي�سلك اآخرون طريق �ساحل العاج الذي كان قد اأ�سبح الرئة القت�سادية لإفريقيا الغربية، وذلك تزامنا 

مع تطور ما كان الكثريون ي�سمونه »فالحة الرتف«. لكن ينبغي اأن ن�سجل اأن كثريا من املغاربة مل يتخلوا عن 

روابطهم ال�سينغالية لأنها بالن�سبة اإليهم اأكرث �سمانا لالأمن والطماأنينة.
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منذ ال�ستقالل اغتنت هذه ال�ساكنة »العريقة« بتبادل الطلبة الذين يتابعون درا�ساتهم يف املعاهد واجلامعات 

اخلا�سة بكل من البلدين.

الأ�سنان  وطب  وال�سيدلة  الطب  بكليات  درا�ساتهم  يتابعون  املغاربة  الطالب  من  هام  عدد  اليوم  وهناك 

اأهم مما هي عليه بني املغرب  تبدو  الرتبوي  املبادلت بني املغرب وال�سينغال يف املجال  اأن  بال�سينغال. والواقع 

من  متعلمني  قدوم  مع  تنوع  قد  املجال  هذا  يف  التعاون  كان  واإن  حتى  ال�سحراء،  جنوب  الأخرى  والبلدان 

جن�سيات خمتلفة )كونغوليني وغابونيني...(.

ت�ستقبل اجلامعات واملعاهد املغربية عددا هاما من الطلبة الأفارقة. اأ�سف اإىل ذلك اأن جودة التعليم وجراأة 

ال�سلطات املغربية - التي متنح ما يربو على 8000 منحة �سنويا - من الأمور التي ت�سمح باحلفاظ على هذه الوجهة 

والرفع من �سورة بلد ل يكف عن حتديث بنيات ال�ستقبال فيه.

التظاهرات  اأن  امل�سمار؛ كما  الرئي�سية يف هذا  العوامل  املا�سرت من  نظام  بف�سل  التعليمية  امل�سالك  تنوع  اإن 

العلمية التي حتت�سنها البالد وجودتها املتميزة جتعل من املغرب بلدا ميكن بل يجب على جزء من القارة الإفريقية 

العتماد عليه.

واليوم هناك اأ�سكال اأخرى من العالقات املتقدمة ترى النور وت�سمح بالقول اإن تاريخية العالقات بني �سفتي 

القارة ما فتئت تتقوى وتتعزز. واليوم كما بالأم�ش حتل كثري من مقاولت اململكة ال�رشيفة ببلدان جنوب ال�سحراء 

اإليها ال�سك وت�ستحق اهتماما خا�سا. وعالوة على ذلك فاإن اخلربة  �ساهدة بذلك على حيوية اقت�سادية ل يرقى 

املغربية مطلوبة يف جمالت متنوعة كما هو احلال بالن�سبة اإىل قطاع البناء والأ�سغال العمومية . اإن الأدمغة املغربية 

جتوب القارة الإفريقية وجتد بها م�ستقرا بف�سل حنكتها وتناف�سيتها. واإننا لنت�ساءل يف اخلتام قائلني : األ يجب اأن 

ي�سكل النموذج القت�سادي املغربي مثال يحتذى للدفع قدما ب�سيا�سة تعاون خالق بني اإفريقيا ال�سمالية واإفريقيا 

جنوب ال�سحراء يف عامل يعرف حتول عميقا ؟
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اإن التذكري بهذا التاريخ كان �رشوريا لإدراك تاريخية الدينامية ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية 

للمغرب احلديث حتى تكون اأداة لتحليل هذه املكانة الرفيعة التي ما انفكت اململكة ال�رشيفة حتتلها على اخلريطة 

القت�سادية للقارة الإفريقية. ومل يكن ممكنا، يف نظرنا، األ نعرج على هذه الزاوية التاريخية ال�رشورية لتو�سيح 

اجلذور العميقة ل�سيا�سة التعاون هذه التي تفعل فعلها انطالقا من نظرة وا�سعة على اجلغرافية ال�سيا�سية اجلهوية 

والقارية بل والعاملية كذلك.

اإن كثريا من الأفكار امل�سبقة جتعل من العالقات الإفريقية-املغاربية عالقات مرتاخية بينما يبني التاريخ تكامال 

قويا عريقا بني �سعوب واقت�ساد هذه البلدان، وهو تكامل يحاول �سيق احلدود املوروثة عن ال�ستعمار اأن يجعله 

منعدما. ويبدو لنا اأنه من ال�رشوري تفنيد هذه »الثنائية« املزعومة بني عاملني ي�سمى اأحدهما مغاربيا اأبي�ش والآخر 

جنوب �سحراوي اأ�سود يختلف اأحدهما عن الآخر بل يكن له العداء. ولفهم الواقع فهما اأعمق يجب بكل تاأكيد 

وذلك  ال�سفتني،  بني  التعاون  تعزيز  �رشورة  لإبراز  جديدة  علمية  بدرا�سات  واإغنائه  للبحث  حقيقي  حقل  فتح 

التعاون العلمي وتبادل التجارب  الناجمة عن العوملة. ولبلوغ هذا املرام، وجب ت�سجيع  ملواجهة الختاللت 

و�ست�سمح هذه  مطلقا.  اأو هي جتهله  قليال  اإل  تعرفه  احلالية ل  الأجيال  تكاد  الذي  التاريخ  تدري�ش هذا  ول�سيما 

املجهودات املبذولة  لتعزيز املعارف امل�سرتكة - انطالقا من التجارب التاريخية امل�سرتكة - باإعادة بناء عالقات 

قادرة على اإبراز تداخل ال�سعوب وتكاملها. واإنه ملن باب املحال اأن يكتب تاريخ هذه املنطقة ب�سكل منفرد لأن 

اأحادي وطنيا  ب�سكل  املر�سومة  وتواريخنا  بنا  اخلا�سة  الإثنيات  فيه وتختلط  تت�سو�ش  اإىل حد  تت�سابك  ال�سعوب 

وبالتايل فهي منغلقة يف حدود اأ�سبحت ثابتة.

باب  من  اأنه  باحل�سانية  الناطقني  حالة  من  انطالقا  الداخلة  ندوة  من  امل�ستخل�ش  الهام  الدر�ش  بني  لقد 

اأو  مثال  ملوريتانيا  القبلية  الكنفدراليات  تاريخ  اإىل  الرجوع  دون  املغرب  من  اجلزء  هذا  تاريخ  كتابة  امل�ستحيل 

. اإن التجاورات الرتابية جتعل من املغرب ال�سحراوي حمطة حقيقية 
46

تاريخ الإثنيات ال�سوداء لغرب اإفريقيا

لأن  مدعوة  ال�سحراء، وهي  �سفتي  بني  و�سيطة  منطقة  ت�سمل  الداخلة  مدينة  واإن  وتداخلها.  الثقافات  لتبادل 

اإن هي  تكاملها  تعزز  اأن  التي عليها  امل�سرتكة وهذه القت�سادات  الثقافات  اأ�سا�سي يف و�سل هذه  بدور  تقوم 

اأرادت األ تفقد مرة ثانية مكانتها يف اإعادة التنظيم اجلارية، اخلا�سة بدورات التجارة احلديثة وم�ساراتها. ولعل 

مدينة الداخلة )وال�سحراء املغربية عموما( مدعوة يف امل�ستقبل اإىل ال�سطالع بالدور الذي لعبته �سو�ش يف 

اإن مغربية ال�سحراء تتفق واإفريقية املغرب. وهذه هي  التجارة عرب ال�سحراء. ولهذا نقول على �سبيل اخلتم 

امل�سلمة التي حاول هذا الن�ش اأن يبينها.

 AGôë°üdÉH ICGôŸG »∏Mh …R

 ÚH ∑Î°ûŸG º°SÉ≤dG π¶j

 AGôë°üdG »àØ°V äÉaÉ≤K
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 ÉjÉ≤H áª∏c º¡a »¨Ñæj ’h) ájô°ûÑdG IQÉéàdG √òg ''ÉjÉ≤H  -  16
 ∫hódG  øe  CGõéàj  ’  GAõL  Ωƒ«dG  πµ°ûJ  (»Mó≤dG  ≈æ©ŸÉH

 IódƒàŸG  á«£ªædG  QÉµaC’Gh  äƒ©ædG  ¢†©H  OƒLh  ºZQ  áãjó◊G

 äÉjGhôdGh  ó«dÉ≤àdG  â∏ªY  »àdGh  á«îjQÉàdG  äGôcGòdG  øY

 ¢Vô©Ÿ  É¡H  Éæªb  IQÉjR  ∫ÓN  ¬fCG  ôcòfh  .ÉgQGôªà°SG  ≈∏Y

 ÉægÉÑàfG  ≈YÎ°SG  z…hGôë°üdG  Üô¨ª∏d  Ò¨°üdG  ∞ëàŸG{

 ¤EG »ªàæJ »àdG AGOƒ°ùdG ájhGôë°üdG áæcÉ°ùdG øe ƒ°†Y OƒLh

 π°UCG  ¿ƒµj  óbh  ;  ÚWGôë∏d  IÒÑµdG  ájô°ûÑdG  áYÉª÷G  √òg
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 ≈∏Y ájô°ûÑdG  áYÉª÷G √òg OGôaCG  ¢†©H ™e QGƒM) ¿GOƒ°ùdG

 äƒH ÒLhQ ÜÉàc øe ™HGôdG π°üØdG CGôbG .(á∏NGódG Ihóf ¢ûeÉg

zπ©ØdG Iƒ≤H ôNCÉàe ájOƒÑ©dG AÉ¨dEG :Üô¨ŸG{ (Roger Botte) 

 «Le Maroc : une abolition de facto tardive»
 êƒfõdG  OÉÑ©à°SG  ôªà°SG  ∞«c  º¡Ød  (145-187  ¢U  ¢U)
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 ƒfGõfÉe õjófÉfÒa .Qh GOGõ«e .Ω ∫É≤e ∂dòc ô¶fCG .áãjó◊G

 M. Maizada, R. Fernandez) Iô°†«M π«YÉª°SEGh
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 Ω1981,¢Sƒa’ hO h ¢SGOƒg á«°ùfôØ∏d ¬ªLôJ h ¬≤≤M ,¢SÉædG
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 ≠jRÉeC’G πãe ájô°ûÑdG äÉYÉª÷G ≈∏Y ±ô©àdG á°SÉ«°S -  18
.á«fÉ°ù◊ÉH Ú≤WÉædGh

 hQƒJ  ÉJƒa ¿Éµ°S iód RGõàYÉH  á«Ñ©°ûdG  IôcGòdG  ßØ– -  19
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 É¡é°ùf  »àdG  äÉØdÉëàdG  É¡«∏Y  ≈æÑà°S  »àdG  á°ù«FôdG  IóYÉ≤dG

 AGôë°üdG  ÜƒæL  ™bGƒdG  »≤jôaE’G  Aõ÷G  ™e  áHQÉ¨ŸG  A’Dƒg
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 ájÉ¡f øe ∫É¨æ«°ùdG ô¡f ±ÉØ°V ≈∏Y á©bGƒdG ∫hódGh Üô¨ŸG ÚH

 Les{ zô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG ∞°üàæe ¤EG ô°ûY ¢ùeÉÿG ¿ô≤dG

 relations entre le Maroc et les États riverains
 du fleuve Sénégal de la fin du XVe siècle au
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¢ûeGƒg
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ارتبطت املرحلة ما قبل ال�ستعمارية وال�ستعمارية يف املغرب بظهور جمموعة من الكتابات الأجنبية حول 

املجتمع املغربي، وقد �سنفت هذه الكتابات بعد ا�ستقالل املغرب يف خانة الكتابات الكولونيالية اأي الدرا�سات 

الأبحاث  اختلفت  درا�سات  وهي  الأوروبي.  ال�ستعمار  طرف  من  امل�ستهدفة  املجتمعات  قراءة  حاولت  التي 

التاريخية حول القراءات املمكنة جتاهها بني منتقد ومنبهر وهما منهجان ارتبطا ببعدي الهدم املعريف والتاأ�سي�ش 

البديل لبنية املجتمع املغربي.

النمطية والكال�سيكية ملجتمعات ال�ستقرار  باملعرفة  الأمر  يتعلق  تبدو عادية حينما  اأي جمتمع قد  اإن درا�سة 

بحيث ت�سبح عملية �سبط حركية مثل هذه املجتمعات مبنية على ثوابت قد تتغري عرب الزمن الطويل ويف جمال 

حمدد، لكن الأمر يختلف حينما يتعلق الأمر بغياب هذا البعد على م�ستوى املجال وعلى م�ستوى تعامل املجتمع 

مع تقلبات املحيط غري امل�ستقر.

املجتمعات  لهذه  قراءة خا�سة  تقت�سي حماولة و�سع  »الرحل«  املتحركة  املجتمعات  البحث يف حركية  اإن 

وذلك انطالقا من عدة م�ستويات ترتبط اأول ب�رشورة فهم ينطلق من املمار�سات الجتماعية للفرد واجلماعة داخل 

جمتمعات الرحل، وهي املمار�سات التي ميكن من خاللها فهم اأي ت�رشف يف املكان والزمان الذي ي�سدر عن 

مقارنتها  عند  غريبة  تبقى  وهي  لذاتها،  قراأت  هي  اإن  عادية  تبدو  ت�رشفات  اأنها  املوؤكد  فمن  املجتمعات،  هذه 

مبمار�سات جمتمعية نعرب عنها باحل�سارية. اإن م�سطلح التح�رش يبقى مبهما حينما نقارنه بعدم التح�رش اأو التوح�ش 

كما يوؤكد على ذلك ابن خلدون حيث يقول:

بني األسير والباحث
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» اعلم اأن اختالف الأجيال يف اأحوالهم اإمنا هو باختالف نحلتهم من املعا�ش فاإن اجتماعهم اإمنا هو للتعاون 

على حت�سيله والبتداء مبا هو �رشوري وب�سيط قبل احلاجي والكمايل...فالبدو هم املقت�رشون على ال�رشوري يف 

اأحوالهم العاجزون عن ما فوقه... واأهل البدو هم اأقرب اإىل الفطر الأوىل واأبعد عما ينطبع يف النف�ش من �سوء 

امللكات بكرثة العوائد املذمومة وقبحها...واأهل البدو لتفردهم عن املجتمع، وتوح�سهم يف ال�سواحي، وبعدهم 

عن احلامية... قائمون باملدافعة عن اأنف�سهم، ل يكلونها اإىل �سواهم، ول يثقون فيها بغريهم، فهم دائما يحملون 

ال�سالح... بباأ�سهم قد �سار لهم الباأ�ش وال�سجاعة �سجية يرجعون اإليها متى دعاهم داع اأو ا�ستنفرهم �سارخ... 

فلما كان معا�سهم من القيام على الإبل ونتاجها ورعايتها، والإبل تدعوهم اإىل التوح�ش يف القفر... ف�سار لهم 

.
1
اإلف وربيت فيه اأجيالهم«

اإن اعتماد الن�ش اخللدوين يعترب منطلقا ملقاربتنا للن�ش الأجنبي، هذا الن�ش الذي يحمل اإ�سكال يتمثل يف 

واملجتمع  ال�سحراء  ملجال  الدرا�سة،  هذه  يف  منوذجا  اخرتناه  الذي  بالأ�سا�ش،  الفرن�سي  اخلطاب  نظرة  طبيعة 

ال�سحراوي املغربي ؛ فاإذا كان اختيارنا للن�ش اخللدوين يحمل تربيرات الفهم اخلا�ش ملجتمع البدو فاإن اختيارنا 

للن�ش الفرن�سي يرتبط مب�ستويني من الكتابات.

الثامن ع�رش وقد اخرتنا ن�سني لأ�سريين،  القبائل ال�سحراوية خالل القرن  الأوىل �سادرة عن الأ�رشى لدى 

الأول هو �سونيي )Saugnier( التاجر واملغامر الذي كان على منت ال�سفينة Les deux amis والتي غرقت يف 17 

يناير1784 يف ال�سواحل الأطل�سية املمتدة بني راأ�ش جوبي وراأ�ش بوجدور.

اأما الن�ش الثاين فهو لربي�سون )Brisson( وهو من عائلة نبيلة وا�ستغل يف اإدارة البحرية الفرن�سية وقد كان 

على منت ال�سفينة La Sainte – Catherine التي غرقت يف ال�سواحل الأطل�سية يف يوليو 1785 وقد اأ�رش لدى قبيلتي 

    .
2
اأولد بوال�سبع ثم اأولد الدليم

امل�ستوى الثاين من الكتابة له عالقة بالبحث الذي قد نقول اإنه يكت�سي �سبغة علمية ويقرتب �سيئا ما من الطرح 

 Robert( اخللدوين، وقد مزجنا يف هذا امل�ستوى بني البعد النظري والتطبيقي من خالل ما كتبه روبري مونطاين

Montagne( يف كتابه »ح�سارة ال�سحراء« ويف درا�سته حول حدود املغرب وال�سحراء الأطلنتية.      

اإذا كان ن�ش ابن خلدون يركز على جمموعة من اخل�سائ�ش التي متيز البدوي يف ال�سحراء خا�سة مربيي 

الإبل والتي حددها يف التوح�ش والكفاف والكرم وال�سجاعة، فاإن الن�ش الفرن�سي يف القرن الثامن ع�رش اعتربها 

نوعا من التخلف وعدم التح�رش، وهو راأي خمالف ملا ذهب اإليه مونطاين حينما اعترب هذه املمار�سات نوعا من 

التح�رش يجب درا�ستها لذاتها بالأ�سا�ش، فهو يقول: 

» يجب اأن نكلف اأنف�سنا جمهود فهم البدو الرحل، من خالل حماولة التفكري كما يفكرون، لذلك ل بد لنا 

اأن نتخلى عن اأحكامنا امل�سبقة وعن طريقتنا يف قيا�ش الزمن ويف تق�سيم املجال ويف ا�ست�رشاف امل�ستقبل وكذا 

 .
3
التخلي عن عاداتنا يف احلكم على النا�ش والأ�سياء«

اإن هذا اخلطاب رغم كونه �سادرا عن باحث ي�ستغل مع املوؤ�س�سة ال�ستعمارية يف املغرب يحمل هما علميا 

املجتمعات  لفهم  اأداة  الرزين  العلمي  البحث  ي�سبح  حينما  الفرن�سية،  ال�ستعمارية  ال�سرتاتيجية  يف  يدخل 

املجالت  الفرن�سية حول  ال�ستعمارية  ال�سلطات  نظمته  الذي  املوؤمتر  الجتاه  هذا  يدخل يف  ال�سحراوية، حيث 

اخلريطة  فهم  خالله  من  اأرادت  والذي   ،1930 ماي   3 يف  بالرباط  املغربي  العليا  الدرا�سات  مبعهد  ال�سحراوية 

املجالية والجتماعية ملا كان ي�سمى بال�سحراء الغربية.
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املا�سية  اأو تقدمي جزء من املرعى لقطيع من  اأي توزيع   nemo بالأ�سل الإغريقي   nomade ترتبط كلمة الرحل 

اأو Nomas اأي اأرعى وبذلك فال�سلوك الرتحايل يعرب بالأ�سا�ش عن منط للعي�ش ل عن اإثنيات و�سعوب، فت�سبح 

البداوة عبارة عن منط يف احلياة قائم على التنقل الدائم لالإن�سان يف طلب للرزق حول مراكز موؤقتة يتوقف مدى 

ال�ستقرار فيها على كمية املوارد املعي�سية املتاحة من ناحية، وعلى كفاية الو�سائل الفنية امل�ستعملة يف ا�ستغاللها 

. فالأ�سل يف التنقل والرتحال 
4
من ناحية ثانية، وعلى مدى الأمن الجتماعي الطبيعي الذي ميكن اأن يتوافر فيها

فحركة  ؛  الرحل  ف�سي�ستقر  اجلمل  غاب  اإذا  اأنه  درجة  اإىل  واحليوان  الإن�سان  بني  وثيق  احتاد  هناك  اإذ  الإبل  هو 

التعقيد. ول ميكن  مبنية على  الرحل  ثقافة  ما يجعل  اقت�سادية وهو  اأكرث مما هي  ا�سرتاتيجية  الرتحال هي حركة 

فهم جمتمعات الرحل يف ال�سحراء دون فهم للعقلية التي توؤثث هذه البنية الجتماعية التي ل ميكن اأن تفهم اإل 

يف اإطار اأدوار الفاعلني الجتماعيني بحيث اأن كل فاعل يوؤدي دوره يف اإطار منظومة متكاملة مت�سامنة حتكمها 

ق�سوة البيئة واملجال، وهو ما يجعل اأفراد هذا املجتمع ميار�سون ثقافة تنعت بالنهب والوح�سية وتنزع عنها �سفة 

التح�رش ؛ ف�ساكن ال�سحراء يتميز مبمار�سات فكرية وثقافية لها عالقة باملجال من جهة وباملعتقدات والفراغ من 

جهة ثانية. اإن الفراغ واملجال القاحل قريب منهم ودائم ويومي، وبذلك فاإن تق�سيم الأدوار داخل املجتمع يحتمل 

الدقة من خالل الأدوار املوزعة بني اأفراد العائلة اأو الع�سرية، وبذلك ت�سبح الروح الأنانية للفرد حمددة حتديدا 

، وهو ما يوؤدي اإىل اختالف خربات الأفراد 
5
اجتماعيا بحتا، تعي�ش يف اإطار املقولت الذي يدين بها يف تكوينه

واأدوارهم ومراكزهم يف املجتمع بحيث يختار الفرد اأدوارا ومراكز ووظائف قد ل ي�سارك فيها عدد اأفراد املجتمع 

، كل هذه الأدوار حتمل خ�سو�سية داخل املجالت ال�سحراوية، فهي توؤ�س�ش لبنيات ومعتقدات حامية 
6
الآخرين

للنف�ش واجل�سد وهي توؤمن املجتمع والقطيع �سد املخاطر وجتعله يوؤثث لنف�سه طقو�سا خا�سة يف ال�سفر والتنقل 

النظام  ا�ستمرارية  عن  تدافع  وقيما  بيداغوجية  تيمات  حتمل  التوجهات  هذه  وكل  وال�رشب،  والأكل  وال�سكن 

وخلقه لتوازن بني الإن�سان والبيئة.
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اإن هذه القيم واملعتقدات تبدو م�سرتكة بني جميع املجتمعات اإل اأنها يف املجالت ال�سحراوية وجمتمعات 

الرتحال حيث ال�سعف الدميوغرايف و�سغر املجموعات الجتماعية وه�سا�ستها تبقى متميزة، فاأي تغري عميق يف 

عالقة املجتمع مع حميطه يرتجم برد فعل اآين ويومي. اإن معرفة طرق ومعتقدات تفكري هذه املجتمعات كفيل 

بفهمها، هذه املعتقدات التي ل ميكن اأن تتغري ول تتطور اإل اإذا راأت هذه املجتمعات �رشورة خلق اآليات جديدة 

.
7
تتنا�سب ل�سمان ا�ستمرار احلياة وجتدد املجتمع

اإن قراءة اأي جمتمع يجب اأن تنطلق من م�ستويني، الأول يبحث يف عالقة الإن�سان بالإن�سان والثاين يرتبط 

الثنائية فهو يبحث عن التوازن بحيث يوؤ�س�ش كل  بعالقة الإن�سان بالو�سط الذي يعي�ش فيه، وانطالقا من هذه 

الفاعلني داخل املجتمع، حيث كل يوؤدي دوره للم�ساهمة يف  القا�سية على  جمتمع يعي�ش م�ستويات الظروف 

ا�ستمراره يف جمال �سعب  للبحث عن  اأداة  ال�سحراوية  املجتمعات  التوازن. وقد �سكل اجلمل يف  تاأمني هذا 

التي  والظواهر  العنا�رش  بتدخل جمموعة من  مرتبطة  ال�سحراوية  املجتمعات  واإن حياة  ال�سحراء،  متثله  وقا�ش 

بالثقافة  اخلا�سة  الذاتية  الإن�سان  مبادرة  نحو  الطبيعية،  اأي  املجال،  القائمة يف  الفرتا�سية  م�ستوياتها  تخرج عن 

اخلا�سة املعي�سة من الداخل وهي الثابتة وامل�ستوحاة من اخلارج، وهي املتحركة. وتتحكم هذه الثنائية، مع وجود 

من  ونحلل  نفهم  اأن  يجب  التي  الت�رشفات  وهي  ال�سحراوية،  املجتمعات  ت�رشفات  يف  بعمق  بينهما،  فوارق 

والتخلف  الك�سل  قبيل  من  ال�سحراء  �ساكني  على  اأطلقت  التي  النعوت  عن  بعيدا   .
8
املجتمعات هذه  خاللها 

، وكلها نعوت تختلف عن البعد 
9
والتع�سب واخليانة والتوح�ش والبدائية وعدم الثقة يف الغد وانعدام التنظيم

الرمزي حلياة الرحل؛ فالدرا�سة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية املعزولة عن البنية الثقافية املندجمة التي تعرب 

عن حركية نف�سانية تعرب عن هوية الإن�سان ال�سحراوي يف عالقته مع حميطه املبني على حياة جماعية معقدة، 

فكيف لم�ش الفرن�سيون الأ�رشى هذا املجتمع خالل فرتة اأ�رشهم وكيف حللوا وقراأوا وو�سفوا هذه املجتمعات؟ 
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ننطلق لالإجابة على هذه الت�ساوؤلت من ن�سني كتبا خالل فرتة الأ�رش التي تعر�ش لها فرن�سيان يف القرن الثامن 

ع�رش لدى املجتمعات ال�سحراوية، وعملية الأ�رش هاته لها عالقة بتحطم وغرق العديد من ال�سفن الأوروبية يف 

ال�سواحل الأطل�سية حيث ي�سبح الناجون اأ�رشى ال�سدفة لدى قبائل املجتمعات ال�سحراوية ويتحولون اإىل �سلع 

جتارية يك�سبون من خاللها مداخل مالية.

اإن املجيء غري الختياري، منذ بداية القرن الثامن ع�رش، لالأجانب اإىل �سواحل ال�سحراء وا�ستمراره اإىل 

القرن الع�رشين اأعطى جمال �سمح لهوؤلء اأن يعي�سوا ويتعاي�سوا مع هذه املجتمعات وبالتايل اإمكانية و�سفهم من 

خالل نظرة خا�سة تعرب عن اعتقادات �سخ�سية لهوؤلء الأ�رشى بال�سدفة.

وتعترب،   .1787-1786 �سنتي  وبري�سون   1791 �سنة  �سونيي  من  كل  لرواية  ن�سني  الدرا�سة  هذه  نطرح يف 

انطالقا من مقارباتنا ال�سابقة، اأحكام هذين الأ�سريين غري �سليمة ول تعتمد احلياد، وهي نتيجة ترتبط اأ�سا�سا بنف�سية 

اإننا ل  النقل املنطقي حلياة هذه املجتمعات، وهو ما يوؤكده �سونيي نف�سه حني يقول: »  اأكرث من واقعية  الأ�سري 

نحكم على ت�رشفاتهم �سوى من خالل خيالنا«. اإن هذا اخلطاب �سواء بالن�سبة لرواية الأ�سري اأو بالن�سبة لقارئها 

يحمل اأحكام قيمة واإن مناخ الع�رش كان يتحكم يف هذه الأحكام ويوجهها، لذلك فقراءة هذه الرواية ل ترتبط 

مبا يقدمه الرحالة وامل�ستك�سفون الأوروبيون حول املجتمعات ال�سحراوية، والذين حددت لهم اأدوارهم م�سبقا، 

.
10

ولكن تبقى القراءة املحتملة لالأ�سري كمو�سوع و�سحية و�سلعة
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لقد ت�ساربت التقارير يف حتديد عدد الأ�رشى يف املجال املمتد بني راأ�ش 

 )Jackson( جاك�سون  الإجنليزي  تقريري  اأن  حيث  الأبي�ش  والراأ�ش  باين 

والإ�سباين كارو باروخا )Caro Baroja( يوؤكدان اأن هناك ما يعادل 200 حالة 

يتكون  �سفينة  كل  اأن  ومبا  و1850،   1750 �سنتي  بني  الأوروبية  لل�سفن  غرق 

طاقمها من 12 فردا فح�سب هذه الإح�سائيات ي�سل عدد الأ�رشى اإىل 2400 

اأ�سري، تبقى هذه الإح�سائيات بعيدة عن ال�سحة حيث اإن جمموعة من الوثائق 

 280 32 حالة غرق متثل  1768 و1892 ح�سلت  اأنه خالل الفرتة مابني  توؤكد 

500 حالة ومتكنت  اأ�رش  مت  600 حالة،  اإىل  الحتمالت  ت�سل  وقد  اأ�رش  حالة 

احلالت املتبقية من الفرار، وتبقى املالحظة العامة حول هذه الظاهرة متمثلة 

.
11

يف انعدام وجود اأ�رشى من الن�ساء

لقد كانت اخلريطة القبلية غري معروفة لدى الأوروبيني والرحالة، كما اأن 

جمتمعات  ا�ستك�ساف  مهمتهم  تكن  مل  للغرق  تتعر�ش  التي  ال�سفن  طواقم 

واأولد  دليم  اأولد  مثل  القبائل  اأ�سماء  بع�ش  واإن ذكرت  القبائل، وحتى  هذه 

كلمة  هي  املجتمعات  هذه  لنعت  ا�ستعمال  الأكرث  الكلمة  اأن  اإل  ال�سبع  اأبو 

امل�سلمني. لقد كانت جمالت الأ�رش تنق�سم اإىل جمالني، الأول يف ال�سمال 

ميثله جمال واد نون حيث ي�سكن الرببر ن�سف الرحل، وي�سبح بذلك الأ�سري 

�سلعة تباع ب�سكل اآين ومبا�رش، اأما املجال الثاين فيوجد اإىل اجلنوب بني راأ�ش 

اأنف�سهم،  الأ�رشى  هوؤلء  تعبري  ح�سب  ويقطنه  الأبي�ش،  والراأ�ش  بوجدور 

الرحل املتوح�سون، وهم من العرب. 

اإن عملية الأ�رش يف هذا املجال تتم من طرف بع�ش ال�سيادين ويقدمونه 

الأ�سري  يخ�سع  القبائل  هذه  وبني  رمزي،  تعوي�ش  مقابل  قوة  الأكرث  للقبائل 

لت�سنيفات ترتبط مبدى قدرته على العمل مما يجعل املوؤهل للعمل قادرا على 

اأو املري�ش الذي يباع ب�سكل مبا�رش كي  اأطول من غري القادر  ال�ستمرار مدة 

اأو  الو�سطاء  امل�سيحي مطلوبا من  الأ�سري  كان  لقد  �سيده،  عبئا على  يكون  ل 

.
12

املخزن اأو القنا�سل وذلك عك�ش العبد الأ�سود الذي ل يطلبه اأحد

لقد �سمحت طول املدة، التي يق�سيها الأ�سري امل�سيحي عند �سيده والتي 

اإبدائه لبع�ش املالحظات حول  باإمكانية  قد تفوق  يف بع�ش احلالت ال�سنة، 

املجتمع الذي يعي�ش بينه قبل بيعه، واإذا �سبق لنا اأن حتدثنا عن منط العي�ش الذي 

تتميز به املجتمعات ال�سحراوية، فاإن الأ�سري بغ�ش النظر عن جن�سيته ي�سبح 

التي  البيع  عملية  ح�سول  غاية  واإىل  املجتمع؛  هذا  حركية  يف  تدخل  �سلعة 

تتم غالبا عن طريق املقاي�سة بثالثة روؤو�ش من املاعز اأو جمل اأو جملني، فهو 

فكيف و�سف �سونيي  ال�سحراوي،  املجتمع  داخل  التوازن  فاعل يف عملية 

وبري�سون جمتمعات ال�سحراء حيث مكثا مدة طويلة؟

 π«eÉc ∞°Uh Ö°ùM πHE’G »≤°S
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لقد كان جمال حترك هذين الأ�سريين جنوب واد نون يف جمال ال�ساقية احلمراء وواد الذهب ؛ ف�سونيي 

يق�سم هذا املجال الذي يعتربه ممتدا من بالد الرببر اإىل نهر النيجر اإىل ثالثة اأق�سام كربى متوازية: الأوىل يف 

عرب  ي�سميها  التي  املجموعة  توجد  حيث  الو�سط  يف  والثانية  و�سو�ش،  ومراك�ش  فا�ش  مملكة  حيث  ال�سمال 

بني  ومتتد  الرحل  العرب  ي�سكن  حيث  اجلنوب  يف  والثالثة  بوجدور،  راأ�ش  اإىل  ما�سة  من  ومتتد  اجلريد  بالد 

. اإذا اكتفى �سونيي بذكر املجموعات الكبرية التي تقطن يف الو�سط 
13

راأ�ش بوجدور ونهري ال�سينغال والنيجر

اأ�سماء بع�ش القبائل الكبرية يف هذا  والق�سم اجلنوبي اأي تكنة والركيبات، فاإن بري�سون ف�سل اأكرث حينما ذكر 

املجال، فهو يوؤكد يف روايته اأن هذا املجال ت�سكنه قبائل كبرية اإىل حد ما تتداخل فيما بينها، وتعي�ش على التنقل 

وت�ستقر حيث املراعي املتوفرة على الكالأ للقطيع ويتحدث يف روايته عن تق�سيم جمايل، �سمال وادي الذهب، 

اأولد  ت�سكنه قبائل العرو�سيني واأولد تيدرارين وجمال ثان جنوب جنوبه بني الراأ�ش الأخ�رش واأدرار وت�سكنه 

.
14

دليم واأولد بوال�سبع 
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لقد اتفقت الروايتان على و�سف هذه املجتمعات بكونها تدين بدين حممد ومع ذلك، ففي عادتهم تذكر 

الإ�سالمي،  الدين  عن  بعيدة  بخرافات  خا�سة  ب�سمات  عن  تعرب  التي  الطبيعية  القوانني  بع�ش  الروايتان  هاتان 

ورغم هذا احلكم فقد حتدثت الروايتان عن الطريقة التي توؤدى بها ال�سالة وعن عملية التيمم التي تتم بوا�سطة 

الرمال ب�سبب غياب املاء. واإذا كان بري�سون قد حتدث عن �سالة طلوع ال�سم�ش وعن م�ساركة الن�ساء يف هذه 

ال�سالة و�سالة الع�ساء العا�رشة ليال داخل خيامهن، فاإنه مل يذكر عدد ال�سلوات التي تتم خالل اليوم، خالفا 

ل�سونيي الذي حددها يف ثالث �سلوات، كما اأكدت الروايتان اأن ال�سالة تتم ب�سكل جماعي بوجود اإمام.

من  يتبعها  ما  ولكن يف  �سبق  كما  و�سفها،  عملية  يكمن يف  ل  ال�سالة  نقل طقو�ش  عملية  الإ�سكال يف  اإن 

يف  امل�سيحيون  يفعله  مبا  بري�سون،  فعل  كما  طقو�ش،  من  املجتمعات  هذه  تفعله  ما  ت�سبه  اأن  تريد  ممار�سات 

الكني�سة، فهو يقول: 

الرمال  فوق  خمتلفة  اأ�سكال  باأ�سابعهم  وير�سمون  الوقت،  بع�ش  جال�سني  يبقون  ال�سالة  تنتهي  »حينما 

الحرتام  نف�ش  ميار�سون  طقو�سهم  خالل  املتوح�سون  هوؤلء  بر�سها،  يقومون  كاأنهم  روؤو�سهم  فوق  ويديرونها 

 .
15

الذي ن�سعر به يف كنائ�سنا، مع ذلك ل اأعتقد اأنه من املمكن العبث بالدين اأكرث مما يفعلون مبجرد نهاية ال�سالة«

اإن هذا اخلطاب يحمل �سورة كاريكاتورية عن ممار�سة طقو�ش ال�سالة لدى هذه املجتمعات فهو ينعتها بالتمرين، 

ميار�سه �سخ�ش ويتبعه اآخرون �سواء على م�ستوى عملية التيمم اأو اأداء ال�سالة، وما تركيزه على ممار�سات قد تبقى 

عادية بعد كل �سالة وعلى كونها تالعبا بالدين، اإل تعبري عن عدم فهم حقيقي للمجتمع الإ�سالمي.

طريقة  و�سف  فقد  والقراءة،  الكتابة  الأطفال  تعلم  عن  حتدث  عندما  بري�سون  كررها  قد  ال�سورة  هذه  اإن 

التعلم التي تتم ب�سوت عال رغم اختالف الدرو�ش من طفل اإىل اآخر لكنه عرب عنه باخلليط الفظيع، كما و�سف 

، واإذا كانت هذه هي ال�سورة 
16

الطريقة التي كانت تكتب بها الألواح وكيف مت�سح و�سكل القلم الذي يكتب بها

الفقيه  املعلم  اأهمية  لنا  اأو�سح  حيث  اآخر  بعدا  اأعطاها  �سونيي  فاإن  التعلم  طريقة  حول  بري�سون  و�سعها  التي 

اأكد �سونيي يف هذا الجتاه معطيات تدخل يف  فقد  الغر�ش،  لتحقيق هذا  الدائم  الأطفال وحتركه  تكوين  يف 

اإطار ثقافة وعادات املجتمعات ال�سحراوية واملتمثلة يف انعدام خمالفة رغبات الفرد وعدم معاقبة الأطفال، مما 

يوؤدي اإىل اأن تعلمهم يعترب نوعا من ال�سرتاحة من عمل اآخر يدخل يف مراقبة قطيع العائلة. اإن عملية التعلم 

تبدو تراتبية، حيث اإن الكبار ياأخذون تعليمهم من الفقيه مبا�رشة وال�سغار ممن هم اأكرب منهم، كما يوؤكد اأنه يف 

املجالت ال�سحراوية تعترب الطبيعة موؤثرة يف الرتبية، فاإذا ما اأح�ش الطفل بنوع من امللل يف التعلم فاإنه يذهب 

ملراقبة قطيع والده. وقد خل�ش بري�سون اإىل اأن القليل ممن يحظى بالتعلم لي�سبح فقيها ذا مكانة داخل املجتمع. 

17
ويوؤكد اأن الو�سول اإىل هذا امل�ستوى يجعل �ساحبه يف مرتبة متقدمة داخل جمتمعات الرحل.

اإن مقاربة بع�ش املفاهيم الواردة يف ن�سو�ش خطاب الأ�سريين، من قبيل ال�سجاعة والوح�سية، تدفعنا اإىل 

التي  الرتبية  عن  حتدث  حينما  بري�سون  ا�ستعملها  جملة  ون�ستعري  نف�سه،  الن�ش  من  تنطلق  القراءة  يف  حماولة 

اإذ  للتوح�ش  اخللدوين  املفهوم  يحكمه  املجتمع  داخل هذا  الفرد  تكوين  ي�سبح  وبذلك  للفرد،  الطبيعة  تعطيها 

التي ترتك للطفل داخل هذه  التكوين ؛ فعملية الختيار  التي ت�سبح متحكمة يف هذا  القا�سية هي  الطبيعة  اأن 

تكون  اأخرى  املجتمع، وهي من جهة  داخل  امل�ستقبلية وموقعه  باختياراته  ترتبط  لها دللت خفية  املجتمعات 

يف ال�سالبة التي يحتاجها ليكون �سجاعا ومتحكما يف وجوده داخل العائلة والع�سرية والقبيلة، وينطلق تعبري 

اخلتان  بعملية  توؤ�س�ش  بطقو�ش  ويرتبط  الثامنة  اأو  ال�سابعة  �سن  من  الن�سو�ش،  هذه  ح�سب  للطفل،  التميز 

تعرب  عملية  على  الطفل  اأقدم  كلما  عائلي  احتفال  يف  تقطع  �سعريات  خم�ش  اأو  اأربع  ترك  مع  الراأ�ش  وحلق 
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لل�سعر  الكامل  احللق  م�ستوى  اإىل  ي�سل  اأن  اإىل  �سعرة  تقطع  مرحلة  كل  يف  اإنه  حيث  وباأ�سه  �سجاعته  عن 

معطى  وهناك   ،
18

الع�رشين �سن  قبل  حتقيقها  الطفل  ي�ستطيع  التي  الرجولة  عامل  لدخول  ا�ستعداده  عن  تعبريا 

القيام  ق�سد  اخلناجر  ل�ستعمال  ال�ساب  يتلقاه  الذي  التدريب  لعملية  واملت�سمن  التكوين  هذا  يدخل يف  اآخر 

بقطع حلم اأعدائهم باأظافرهم، وبذلك تعترب الرتبية منذ ال�سغر على اجلرمية، ح�سب تعبري �سونيي، اأداة لعملية 

ال�سجاعة  ا�ستعملت للحكم على هذه املجتمعات مثل  التي  النعوت  اإن   .
19

الفرد داخل جمتمعه نبيلة ميار�سها 

البقاء وال�ستمرار،  اأجل  املمار�سات من  اإىل مثل هذه  ق�سناها بحاجياتها  ما  اإذا  تعترب طبيعية  والنهب واحلرب 

فظاهرة القتل والقهر ت�سبح عادية لدرجة تباهي هذه املجتمعات يف جتمعاتها بالنت�سارات التي حققتها على 

. اإن هذه النتيجة التي تبدو طبيعية، اإذا ما ق�سناها باأبعاد ثالثة، تبدو حا�رشة يف تكوين الفرد داخل 
20

الأعداء

على  بري�سون  حكم  اأن  ونعتقد  الذات،  واإثبات  احلرة  والختيارات  الطبيعية  القوانني  متثلها  املجتمعات  هذه 

كرثة عدد املهتمني بالتعلم يدخل يف الختيارات التي يقدمها املجتمع للفرد يف اأن يكون حماربا، وهو ما يربر 

التق�سيمات الجتماعية الالحقة التي عملت على الف�سل داخل املجتمع بني اأهل ال�سيف واأهل القلم، وبذلك 

توؤ�س�ش  التي  الرحل  مبجتمعات  الأمر  يتعلق  حينما  الدقة  عن  بعيدا  التح�رش  وعدم  ن�سبيا  التوح�ش  ي�سبح 

لفاعلية اجتماعية تنبني على التوازن، هذا التوازن الذي ل يكتمل اإل بقراءة للن�سف الثاين من املجتمع الذي 

متثله املراأة.

املراأة  وتعترب  والتكاثر،  ال�ستمرار  عملية  فيه  تتحكم  افرتا�سي  ملنطق  موؤ�س�سة  ال�سحراوية  املجتمعات  تعترب 

حمورية هذه ال�ستمرارية من حيث الأعمال التي تقوم بها، وطبيعي اأن يتدخل الرجل الذي يعترب نف�سه القيم 

وامل�سوؤول عن حفظ ال�ستمرارية عن طريق التخطيط والتفكري. 

اإن العتقاد ال�سائد، من خالل ن�ش خطاب الأ�سري حول املجتمعات ال�سحراوية، يعطي �سورة قامتة عن املراأة 

موؤ�س�سة  م�ستوى  يف  �سواء  والتحقري  الإذلل  تعبريات  بكل  الن�ش  هذا  نعتها  فقد  ال�سحراوية،  املجتمعات  يف 

الزواج اأو الطالق اأو يف م�ستوى الأ�سغال ال�ساقة التي متار�سها: تهييء الأكل و�سمان التكاثر )5 اإىل 6 اأبناء يف 

املتو�سط( اأو على م�ستوى حلب النوق اأو املاعز اأو تهييء الزبد اأو ن�سج غطاء اخليمة وبنائها عند الإقامة اأو جمعها 

عند الرحيل، فاملراأة تاأتي دائما يف املرتبة الثانية بعد الرجل وبعد الأبناء من الذكور.

يختلف  فالحتفال  ولد،  اأو  لفتاة  الزوجة  ولدة  عند  يح�سل  الذي  التميز  على  الن�سو�ش  هذه  اأكدت  لقد 

ويقول بري�سون: » كل امراأة اأجنبت ولدا تقوم بطالء وجهها بالأ�سود ملدة 40 يوما، اأما اإذا كانت اأجنبت بنتا فال 

، اأي اأن مدة طقو�ش التطهري تختلف باختالف جن�ش 
21

تقوم بطالء �سوى ن�سف وجهها ولن�سف املدة اأي 20 يوما«

املولود ؛ واإن كان هذا يعرب عن طق�ش عربي قدمي فهو يعرب عن التمييز الذي يطرحه هذا املجتمع يف عالقته مع 

جن�ش املولود. م�ستوى اآخر، يف هذه الن�سو�ش، يدخل يف اإطار العالقات الجتماعية بني الرجل واملراأة ويتعلق 

الأمر بق�سية تعدد الزوجات والطالق والإرث، فريى �سونيي اأن تعدد الزوجات قليل يف هذه املجتمعات كما اأن 

.
22

الطالق ل يح�سل اإذا كان للزوجة اأولد 

ف�سلت هذه الن�سو�ش كذلك يف ما يخ�ش العالقة بني الرجل واملراأة من خالل م�ستويني، يحمل الأول نوعا 

، كما اأن للمراأة طقو�سا يف التعبري 
23

من الغرابة حينما يوؤكد �سونيي اأن التعبري عن احلب ميار�ش عن طريق ال�رشب

عن عالقتها بزوجها خا�سة اأثناء �سفره حينما تقوم بدفن حجرة دق اأوتاد اخليمة يف الرمال معلنة عدم نقل خيمتها 

.
24

اأثناء غيابه وهي تتمنى له ب�سيغة اأخرى �سفرا موفقا 
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البعد الثالث يف هذه العالقة يرتبط بالإرث وهو الذي ل ميكن فهمه اإل يف 

اإطار خ�سو�سية هذا املجتمع الذي تفر�ش عليه قوانينه الطبيعية وخ�سو�سية 

والفتاة،  الولد  بني  الإرث  التف�سيل يف  م�ستوى  على  خا�سة  ممار�سات  ثقافته 

ويقول �سونيي يف هذا ال�سدد:

» حينما ميوت رب الأ�رشة فاإن جميع ممتلكاته املوجودة باخليمة ت�سبح بيد 

اأول الأبناء املوجودين اأثناء وفاته، فكل املجوهرات والأموال واحللي تختفي 

احليوانات  �سوى  يقت�سموا  اأن  لهم  ميكن  ول  الأبناء،  باقي  منها  ي�ستفيد  ول 

اإذا  الكبري.  اأخيهن  الق�سمة، وين�سحنب عند  الفتيات ل ي�ساركن يف  والعبيد، 

اإذا كانت  اأختها  فاإن الزوجة تن�سحب عند  ال�سن،  اأطفال �سغار  ترك املتوفى 

متزوجة، اأو عند اأمها. يف هذه احلالة فاإن ممتلكات املتوفى ل ت�سيع ويتكلف 

حينما  مت�ساو  ب�سكل  مالكيها  على  يوزعها  اأن  اإىل  ب�سمانها  الع�سرية  رئي�ش 

يكونون قادرين على حمايتها. اإذا مات العربي دون اأن يرتك اأولدا ذكورا فاإن 

 
25

الزوجة تن�سحب عند والديها، ويرثه اأخوه.«

اإن تاأملنا، فهذه الق�سمة يف الإرث توؤكد ما ذهبنا اإليه �سابقا حينما ناق�سنا 

الدور الذكوري يف هذه املجتمعات من جهة واأهمية متلك الأبناء من الذكور 

للقطيع خا�سة من الإبل والعبيد من جهة اأخرى وما عدا ذلك ل يهم، فالتميز 

ومتلك  للقوة،  اجلالب  التكاثر  يعني  الذي  الذكور  من  الأطفال  بعدد  مرتبط 

اأكرب عدد من الإبل يعني متلك ال�سلطة والقيادة، وتبقى بذلك القراءة املبا�رشة 

اأ�سحابها مرتبطة  اأول وهلة وكما ي�سورها  تفهم من  قد  الن�سو�ش كما  لهذه 

بنظرة دونية للمراأة داخل هذه املجتمعات، وهو ت�سور خاطئ، لأن املراأة يف 

خطاب  ن�ش  كان  واإذا  القوانني،  هذه  احرتام  يف  ت�ساهم  الرحل  جمتمعات 

نظرنا  يف  يعترب  فهذا  الرجل  بعد  للطعام  املراأة  تناول  عن  حتدث  قد  الأ�رشى 

نوعا من الحرتام لأنها متار�سه مع طفلها حينما يبداأ يف امل�سي، وتبقى املراأة 

يف هذه املجتمعات رمزا للتكاثر. اأما الإبل فهي رمز للحياة واأداة للتنقل فهي 

توفر احلليب مبعدل اأربعة لرتات ون�سف ت�سنع منها الزبد وميثالن اإىل جانب 

ال�سعري املادة الغذائية الأ�سا�سية بالن�سبة لهذه املجتمعات.

التي  بالعائالت الكبرية  التميز داخل رجالت هذه املجتمعات يرتبط  اإن 

يختار منها روؤ�ساء الع�سائر، فرئي�ش الع�سرية )تتكون الع�سرية من حوايل 123 

عائلة( يكون الأغنى، والغنى له عالقة بعدد الإبل التي ميتلكها، فهو �سيد يتميز 

التي ي�سدرها  اأحكامه  املخيم ومن خالل  تتو�سط  التي  من خالل كرب خيمته 

فهو  للغريب،  امل�ست�سيف  بكونه  كذلك  يتميز  ال�ستئناف،  تقبل  ل  والتي 

�ساحب اخليمة الكبرية واملقرر لتاريخ وزمن التنقل وهو الذي يقت�سم املجال 

ح�سب حاجيات القبيلة من املرعى وهو من يقرر تق�سيم الع�سرية اإىل اأق�سام 

.
26

تتكون من 7 اإىل 8 خيام اإذا مل يكن املرعى كافيا للجميع 

 π«eÉc ∞°Uh Ö°ùM πMôdG á∏aÉb

 AGôë°üdG ‘ ¬à∏MQ ¿ÉHEG ¢ùdhO
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اإن ظاهرة الكرم يف املجتمعات ال�سحراوية ترتبط مب�ستويني، م�ستوى قد نعرب عنه بالت�سامن مع املتنقل عرب 

هذا املجال وم�ستوى اآخر له عالقة باملعلومة التي ميكن اأن ينقلها هذا امل�سافر الغريب، وهو ما يوؤكده ن�ش خطاب 

بري�سون فهو يقول: » ي�ساأل امل�سافر عن اجلهة التي جاء منها واإذا ما وجد يف طريقه العديد من املراعي وبعد اإجابته 

.
27

عن هذه الأ�سئلة ي�ساأل عن انتمائه القبلي«

اإن بنية مكونات هذا املجتمع من خالل هذه الن�سو�ش تكتمل من خالل حديثها عن ال�سناع) ملعلمني( وقد 

حتدث بري�سون عن وجود �سانعني هما النجار واحلداد لكنه اأغفل �سناعات اأخرى تقوم بها املراأة من ن�سج ال�سوف 

ال�ستهزاء  من  بنوع  ال�سناع  هوؤلء  عن  حديثه  حني  بري�سون  تعامل  وقد  احلليب،  حتمل  التي  القرب  و�سناعة 

وال�سخرية معلال تدخله يف العديد من املرات لت�سحيح ما يقومون ب�سناعته، هذا بالإ�سافة اإىل اأنه اأثناء حوار مع 

هذه املجتمعات نعتهم بالأنانية وبالتميز عن باقي ال�سعوب واأنه ل توجد اأر�ش غري التي يوجدون فيها. كما حتدث 

عن نوع من التميز بني القبائل الكبرية وال�سغرية، وعن هذه الأخرية  تعي�ش حتت حماية الكبرية واأكد على التباعد 

    .
28

الذي يح�سل بينها يف عملية النتجاع ويف املخيمات 

لقد اعتمد عر�سنا لن�ش اخلطاب الفرن�سي املنبثق عن الأ�رش انتقاء ركزنا فيه بالأ�سا�ش على نظرة الأ�سري املنتمي 

اإىل فئة التاجر )Saugnier( واملنتمي اإىل فئة البورجوازية )Brisson(، الأول ا�ستطاع الندماج مع من �سجنوه 

والثاين مل ي�ستطع حتقيق ذلك.

للمجتمعات  اخل�سو�ش  وجه  على  والفرن�سي  عامة  الأوربي  منظور  بالأ�سا�ش  �سملت  النتقاء  عملية  اإن 

ال�سحراوية يف املغرب؛ واإذا كان موري�ش باربيي )Maurice Barbier( الذي اأ�سدر �سنة 1984 ن�سو�ش هوؤلء 

الأ�رشى لتبيان معاناتهم من جهة ولتقدمي و�سفهم ملجتمعات الرحل حيث كانوا عبيدا لدى اأ�سيادهم، فقد كان 

هدفه هو تاأكيد عزلة هذه املجالت عن ال�سلطة املغربية ويف وقت كانت فيه ال�سلطات الفرن�سية بداية من 1930 

تبحث عن معرفة علمية لهذه املناطق خا�سة واأن خلقها مل�ستعمرة فرن�سية يف ال�سينغال كان منذ �سنة 1779، هذا 

بالإ�سافة اإىل اأن موريتانيا اأ�سبحت حممية فرن�سية منذ �سنة 1903 وم�ستعمرة منذ 1920، لذلك فالتوجه العلمي 

ما  قبل اجلغرافية( وهو  ال�سحراء )الجتماعية  فرن�سا معرفة حدود  ا�سرتاتيجية جمالية حاولت من خاللها  كان 

�سنقاربه يف النقطة الثالثة من هذا العمل.

لقد ركزنا يف عملية النتقاء التي عر�سناها معتمدين منهجا حتليليا يوظف قراءة اأخرى ا�ستثمرت بالأ�سا�ش الن�ش 

اخللدوين وما اأ�سميناه بالتوازن البيئي الذي يفر�ش على جمتمعات هذه املجالت اأن تعي�ش جمربة بطرق خا�سة 

بها تتالزم وحميطها، لقد ركزنا يف انتقائنا على اأربع ق�سايا اأ�سا�سية يف هذه اخلطابات ويتعلق الأمر باأطروحات 

ثنائية تت�سمن ال�سجاعة والتوح�ش، والقيادة والتميز وا�سرتاتيجية التدبري، واملراأة والقطيع وال�ستمرارية والتكاثر، 

واأخريا الطقو�ش واملمار�سات الدينية. اإن هذه الثنائيات حاولنا فهمها وحتليلها يف �سوء اخلطاب اخللدوين الذي 

يركز على هذه الق�سايا الثنائية يف مقدمته حينما يوؤكد على اأن اختالف املجتمعات مرتبط بنحلتهم يف املعا�ش 

بحيث تغلب عليهم �سفة التعاون من اأجل ال�ستمرار، فعزلة هذه املجتمعات تقت�سي التوح�ش من اأجل توفري 

احلماية والتي ل ميكن اإل اأن تكون ذاتية، وهو ما يف�رش طبيعة تكوين الأطفال كما عر�سته الن�سو�ش الفرن�سية اأي 

الرتبية على ال�سجاعة التي تعترب فعال �رشوريا لتحقيق احلماية، كل هذا جت�سده ثقافة عرب عنها ابن خلدون بقوله: 

ابن خلدون مل ي�رشح  واإن كان   
29

اأجيالهم.« فيه  الإبل ورعايتها ونتاجها... وربيت  بعالقة معا�سهم على   ..«

الغذاء  اإىل  الإبل  نتاج  الأجيال وحتويل  تربية  فم�ساهمتها يف  املجتمعات،  املراأة يف هذه  بدور  املقولة  يف هذه 

والتكاثر«،  وال�ستمرارية  والقطيع  »املراأة  الثنائية  باملقاربة  اأ�سميناه  ما  يدخل �سمن  املجتمعات،  لهذه  الأ�سا�سي 
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واإن منهجنا يف مقاربة هذه الن�سو�ش مل يهتم مب�ساألة النقد لهذه الن�سو�ش ولكن ذهب اأبعد من ذلك من خالل 

قراءتها يف ذاتها وحميطها.      

áÑbGôŸG á«é«JGÎ°SGh ∫ÉéŸG á«ªgCG :á«ª∏©dG áHQÉ≤ŸG

�سمن  تدخل  املا�سي  القرن  من  والأربعينيات  الثالثينيات  مرحلة  خالل  ال�سادرة  الفرن�سية  الدرا�سات  اإن 

البحث العملي، وهو توجه برز لدى املوؤ�س�سة ال�ستعمارية الفرن�سية للتحكم من جهة يف جمال اأمامي لل�سيطرة 

اأخرى،  جهة  ومن   ،1903 منذ  وموريتانيا،   1779 منذ  وال�سينغال،   1830 منذ  اجلزائر،  من  كل  متثله  الفرن�سية 

فهو حماولة حلماية هذا املجال من تطلعات الدول الأوروبية املناف�سة التي متثلها اإ�سبانيا واإجنلرتا، هذه املعطيات 

جعلت فرن�سا تهتم اأكرث ب�سحراء جنوب املغرب وهو ما عربت عنه يف املوؤمتر الذي نظمته موؤ�س�سة الدرا�سات 

العليا املغربية بالرباط يف الثالث من ماي �سنة 1930 والذي اأكد من خالله مدير الدرا�سات اجلغرافية �سيلرييي 

(M.J. Celerier( �رشورة الهتمام العلمي بال�سحراء، فهو يقول:

ب�سمة  وله  مميزا  عاملا  ت�سكل  ال�سحراء  اأن  تتمثل يف  ال�سحراء، لعتبارات  بعلم  الهتمام  ال�رشوري  من   «

 
30

خا�سة وخمتلفة متاما، حيث ل ميكن اأن نطبق فيه نف�ش ال�سيا�سة التي منار�سها على عامل امل�ستقرين يف الأطل�ش.«

اإن الهدف الأ�سا�سي من هذا الكالم ويف هذا املوؤمتر هو توفري املعلومة العلمية حول ال�سحراء، خا�سة واأن 

احلقيقة ح�سب �سيلرييي تبقى دائما اإ�سافة اإيجابية. فال ميكن فهم حقيقة املغرب دون م�سادفة م�ساكل عالقاته مع 

ال�سحراء �سواء عرب التاريخ منذ عهد املرابطني اإىل حركة الهيبة مرورا بو�سول قوات املن�سور اإىل تُْنُبْكُت، وهو 

ما يوؤكد نوعا من التداخل الجتماعي واملجتمعي والثقايف بني قبائل �سمال جبل باين وجنوبه.

لقد كان الهدف من هذا املوؤمتر بالن�سبة لفرن�سا هو حتقيق نتيجتني، الأوىل ا�سرتاتيجية تتمثل يف �سبط هذا 

املجال، والثانية تدخل يف حماولة لر�سم اخلريطة الجتماعية للحركات الثقافية واملجتمعية، وقد اخرتنا لقراءة 

هذه الثنائية املعرفية ما كتبه الباحث الفرن�سي روبري مونطاين ال�سابط يف البحرية الفرن�سية والذي انتقل اإىل 

املغرب بعد احلرب العاملية الأوىل ليثري انتباه ليوطي وي�سبح م�ست�ساره اخلا�ش، وقد قام بالعديد من الأبحاث 

الفرتة  العليا املغربية يف  الدرا�سات  اأ�ستاذا حما�رشا يف معهد  الجتماعية والإثنولوجية حول املغرب واأ�سبح 

1924 و1930 قبل اأن يناق�ش اأطروحته حول الرببر واملخزن يف اجلنوب املغربي، وقد تقلد  املمتدة بني �سنتي 

العديد من املهام الإدارية والعلمية اإىل وفاته يف حدود �سنة 1954.

م�ستخرجا من  نظريا  اأعتربه  الأول  الن�ش  ال�سحراء،  ت�سوره حول جمال وجمتمع  ملقاربة  ن�سني  ن�ستعمل 

الثاين  الن�ش  اأما  1947 حتت عنوان »ح�سارة ال�سحراء: رحل امل�رشق واأفريقيا«،  باري�ش �سنة  كتابه ال�سادر يف 

فهو عبارة عن درا�سة عر�سها يف موؤمتر الرباط �سنة 1930 والتي عنونها بـ »حدود املغرب وال�سحراء الأطلنطية«.

اإن كتاب مونطاين حول ح�سارة ال�سحراء يعترب نتاجا لتجربة م�ساكل الرحل مت جمعها خالل خم�ش وع�رشين 

�سنة من الرحالت يف اإفريقيا وامل�رشق ؛ فهو يحمل نظرة �ساملة ل�سوؤال معقد تعترب عنا�رشه يف بع�ش الأحيان 

الجتماعية  والتنظيمات  املادية  احلياة  مونطاين عن  يتحدث  الكتاب  ففي هذا  عليها،  احل�سول  وي�سعب  م�ستتة 

، وما يهمنا يف هذه الدرا�سة نظرته املنهجية ملقاربة مثل هذه املجتمعات، فهو يوؤكد 
31

واملعتقدات والت�رشيعات

اأن درا�سة جمتمعات الرحل حتمل �سعوبة حقيقية حيث يرى اأنه لي�ش من ال�سهولة معرفة ومتابعة تنظيم داخلي 

ملجموعة م�سكلة من خيم م�ستتة يف جمال غري حمدد ومتنقل، حيث اإن التمييز يف مثل هذه احلالت يبقى غري 

ثابت، فهو يقول:
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اإل عن طريق رابطة  ال�سيا�سية  تتمثل لديهم العالقات  »العرب والرببر ل 

والنتماء  الأبوي  النتماء  بني  التمييز  ال�سعب  من  ويبدو  النتماء،  اأو  الدم 

عملية  نف�رش  اأن  ميكن  ل  كبرية  بكنفدرالية  الأمر  يتعلق  فحينما  الجتماعي، 

دخول  اأ�سباب  حتدد  خمتلفة  عنا�رش  توجد  حيث  الطريقة  بنف�ش  النتماء 

مكونات هذه الكنفدرالية، وحتى اإن ا�ستطعنا و�سع جدول لهذه التجمعات 

32
الكبرية فهو يحتاج دائما اإىل حت�سينات.«

الن�ش  عنها من خالل  الإجابة  مونطاين  التي حاول  املقاربة هي  اإن هذه 

املجتمعات،  هذه  درا�سة  تطرحه  ما  جتاوز  خالله  من  ا�ستهدف  الذي  الثاين 

يف  متمثلة  �سابقا  اإليه  ذهبنا  مبا  ترتبط  الدرا�سة  هذه  نتيجة  كون  ورغم 

فهم  حاولت  علمية  منهجية  حتمل  اأنها  اإل  بالأ�سا�ش،  ا�ستعمارية  ا�سرتاتيجية 

املكونات املمكنة لهذه املجتمعات. ورغم اأن البعد الل�ساين والجتماعي كان 

حا�رشا �سمن حتديد اأو�سع متثله اجلغرافية الب�رشية، فاإن القراءة التي اقرتحها 

مونطاين يف هذه الدرا�سة تف�رش �سبب عدم اهتمام فرن�سا مبجال ما بعد واد 

نون وباين، اأي جمال كنفدرالية تكنة وملاذا يبدو الأمر اأ�سعب بالن�سبة اإليها 

يف جمال اأعمق خا�ش مبجال الركيبات.

اإن ال�سوؤال املحوري الذي و�سعه مونطاين يف درا�سته حول حدود املغرب 

وال�سحراء الأطلنتية يتمثل يف: هل توجد حدود تف�سل بني ال�سحراء الأطلنتية 

وجنوب املغرب، حدود جغرافية وطبيعية تر�سم يف نف�ش الوقت حتولت يف 

احلياة املادية والجتماعية وال�سيا�سية للمجتمع، وهل توجد خطوط فا�سلة بني 

عامل ال�ستقرار والرتحال؟ هل منر مبرحلة انتقالية بني اجلهة اجلنوبية لالأطل�ش 

ال�سغري اإىل ال�سهوب ما قبل ال�سحراوية يف درعة ب�سكل يوؤكد لنا اأننا نتجه 

نحو ال�سحراء حيث توجد الرمال؟

لقد حاول مونطاين من خالل درا�سته تتبع التحولت املمكنة للمجتمعات 

يف هذه املجالت مركزا على حركية �سكان اجلبال وعالقاتهم بالزراعة قرب 

الأنهار يف درعة ونون، والعر�ش كذلك للحاجز الطبيعي الذي ميثله جبل باين 

بني �سمال ي�سكنه جمتمع ناطق بالأمازيغية واآخر نحو اجلنوب ناطق بالل�سان 

العربي الذي متثله �سلطة بني معقل منذ خم�سة قرون.
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اإن الإطار الذي يهمنا يف هذه املقاربة التي توؤثث للبنية املعقدة للمجتمعات ال�سحراوية يف اجلنوب املغربي 

كما عر�سها مونطاين يف م�ستوياتها النظرية، تكمن يف اأن احلدود الطبيعية الفا�سلة بني املجالني تت�سمن يف نف�ش 

�سو�ش  احلال يف جمالت  كما هو  ال�سغري  الأطل�ش  ففي  ال�سيا�سي والجتماعي.  التنظيم  من  م�ستويني  الوقت 

 ويتكون 
2
تعتمد البنية ال�سيا�سية بالأ�سا�ش تق�سيمات القبائل اإىل جمموعات ت�ستقر يف جمال ميتد بني 40 و50 كلم

، وت�سكل هذه املجموعات جمهوريات �سغرية ت�سري من طرف الأمغار 
33

من �ساكنة ترتاوح بني 200 و400 كانون 

 اإن اأهمية هذه املجموعات ال�سغرية تربز يف 
34

وهي ظاهرة تنت�رش ب�سكل كبري يف اجلهة ال�سمالية لالأطل�ش ال�سغري.

ت�سكيل التحالفات يف حالة احلرب كما هو احلال بالن�سبة للفيف حتٌكات وتَاٌكزُوْلت، لقد كانت موؤ�س�سة اللفوف، 

رغم قدمها، �رشورية يف هذه املجتمعات لتحقيق التوازن بني جمموعات ب�رشية كبرية النت�سار تعي�ش طليقة ل 

 .
35

تخ�سع حلكم مركزي ي�سمن التوازن 

اأما على م�ستوى اجلهة اجلنوبية لواد نون فاإن املجموعات الجتماعية تظهر لنا ببنيات خمتلفة، فهي - يوؤكد 

مونطاين - عبارة عن جتمعات �سغرية مكونة من ما بني 100 اإىل 400 كانون ي�سعب حتديدها، هذا بالإ�سافة، 

يوؤكد مونطاين، اإىل اأنها ل تتوفر على جمل�ش للوجهاء، وجتمعاتها تتم بال�سدفة ملناق�سة م�ستويني: حالة احلرب 

واملراعي. هذه الو�سعية جتعل كل رئي�ش خيمة رئي�سا عن نف�سه، ويف هذه احلالة تتحول الوحدة اإىل كنفدرالية 

ت�سم اآلف الكوانني مثل ما هو احلال بالن�سبة لكنفدرالية تكنة وهو ما ينطبق على اإد بال واإد اجلمل، واإن الختالف 

داخل هذه املجموعة مقارنة مع لفوف ال�سمال هو يف احلرية التامة يف اختيار اجلهة التي تريد النتماء اإليها وتقدمي 

.
36

خدمة احلرب ملن ترغب دون اأي تربير 

اإن هذا التوجه الذي يحمل بعدا اجتماعيا مرتبط اأ�سا�سا بطبيعة املجال الذي يتحكم يف ظروف التموقع داخل 

نحو  الدم  يتجاوز عالقة  الذي  النتماء  يف�رش ظاهرة  ما  وال�ستمرار، وهو  البقاء  اآليات  التحالفات حفاظا على 

عالقة اأكرث عمقا هي ما ي�سكل القراءة الثانية ملونطاين للتحول الجتماعي نحو املناطق ال�سحراوية التي حددها 

باآيت اأو�سى التي تعترب اآخر �سكل للتحول ق�سد املرور من الرتحال ال�سغري نحو الرتحال الكبري الذي متثله قبائل 

الركيبات املميزين بدوابهم وتنقالتهم الوا�سعة. 
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التميز الجتماعي الثاين يحدده مونطاين يف موؤ�س�سة ذات طابع �سيا�سي معروفة »بالدبيحة« وهي موؤ�س�سة 

قبيلة مع غريب جاء  اأو  اتفاق حماية جتمع جمموعة اجتماعية  غري موجودة �سمال نون وباين وهي عبارة عن 

لال�ستقرار يف جمالها اأو للعبور، هذه احلماية تكون م�سمونة لي�ش من قبل كل املجموعة ولكن من خالل اأحد 

وجهاء القبيلة الذي يتميز بغناه الرمزي املتمثل يف ملكيته لقطيع من الإبل، ويتحول �سيئا ف�سيئا نحو �سلطة عن 

طريق م�ساعدة القبائل التي تعي�ش فو�سى والتي تعترب بالن�سبة اإليه خزانا لقوة ميكن ا�ستعمالها ما دامت م�سادره 

ت�سمح بذلك.

اإن هذا احلاجز الطبيعي والجتماعي والل�ساين الذي ناق�سه مونطاين من خالل ن�سه يعترب افرتا�سيا بحيث 

مت جتاوزه عرب التاريخ يف الجتاهني معا، ذلك اأن كل من جتاوزه يغري عاداته وتقاليده الجتماعية لدرجة اأن نف�ش 

ل�سكل من  يوؤ�س�ش  ما  التنقل، وهو  اأو  الرتحال  النتماء قد تختلف جذريا ح�سب موقعها يف جمايل  جمموعة 

، الذي يوؤكد 
37

الزدواجية يحكمها من جهة الفطام مع املرجعية الأ�سلية والتكامل يف اإطار احلراك الجتماعي

على وجود نوع من التداخل الثقايف بني املجتمعات امل�ستقرة يف واد نون ورحل جمتمعات البي�سان التي كانت 

تتجه نحو ال�سمال حينما ت�سيق وتنعدم مراعي اجلنوب.
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á«îjQÉàdG á«ªgC’Gh á«é¡æŸG äÉ°UÓÿG

ع�رش  الثامن  القرن  الزمن:  م�ستوى  على  م�سافة  والباحث  الأ�سري  بني 

بالن�سبة لالأول والقرن الع�رشون بالن�سبة للثاين، هو انتقال من معاناة الأ�سري 

املجتمعات  تنبيه  والو�سف،  للتنبيه  اأداة  الكتابة  كانت  ولكن  الأ�رش  مع 

الأوروبية خلطورة املجال و�سعوبته، هذه ال�سعوبة التي حاول البحث فهمها 

لتحليلها ا�سرتاتيجيا واجتماعيا خدمة مل�سلحة ا�ستعمارية بالأ�سا�ش، ولكنه يف 

ذات الوقت اأداة لتربير الختيارات الفرن�سية يف حتديد جمالت ا�ستعمارها 

للمغرب يف واد نون.

املعريف  التاأ�سي�ش  نحو  املعريف  الهدم  من  الن�سني  مقاربة  يف  ننطلق  مل 

البديل، ولكن قراءتنا ارتبطت بالن�ش وحاولت فهمه لذاته وظروفه وحيثياته، 

لقد اعتمدنا يف التحليل على املقاربة التي انطلقت من الطرح اخللدوين الذي 

يحاول فهم جمتمع البدو انطالقا من منط العي�ش املفرو�ش عليه والذي اأ�س�ش 

لبنية اجتماعية ل تعتمد الرتاتبية واإمنا تنطلق من معطيات الفاعل الجتماعي، 

وهو اجتاه نتفق من خالله مع الطرح العلمي الذي حدده مونطاين يف م�ستواه 

ال�سحراوية  املجتمعات  لفهم  فر�سيات  با�ستنباط  لنا  �سمح  والذي  النظري 

بنية  تقت�سي  �سعبة  بيئة  داخل  التوازن  خلق  على  اأ�سا�سا  واملبنية  املغرب  يف 

بيداغوجية خا�سة، وهي النتيجة التي ت�سفي الأهمية التاريخية على مثل هذه 

الن�سو�ش.          

 Ö°ùM ,¿ƒf …OGh áª°UÉY ,º«ª∏c

 ‘ ¬à∏MQ ¿ÉHEG ¢ùdhO π«eÉc ∞°Uh

(…OQGÒL º°SQ) AGôë°üdG
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وصف مدينــة الداخلــة
فيال سيسنيروس سنة 1905: تقرير المقدم خوسيه غونثاليث

 É«°SQÉZ å«Hƒd »HÉfôH

¢üî∏e

يف يوليو 1905 كتب املهند�ش برتبة مقدم، خو�سيه غونثاليث )José González(، تقريرا خمطوطا مف�سال 

من 130 �سفحة عن الو�سع يف �سبه جزيرة الداخلة يف تلك الفرتة. والوثيقة، التي يحتفظ بها الدبلوما�سي رامون 

فيالنويفا )Ramón Villanueva(، حفيد وزير اخلارجية ال�سابق ميغيل فيالنويفا )Miguel Villanueva(، عبارة 

عن و�سف دقيق لل�سكن، واملوارد الطبيعية، والنباتات واحليوانات يف املنطقة، وهو ذو قيمة كبرية من اأجل معرفة 

تاريخ ال�سحراء الغربية. وتو�سح املداخلة م�سمون التقرير وت�سعه يف �سياقه التاريخي.

ÖJÉµdG

برتبة  مهند�ش   ،)José González  y Gutiérrez-Palacios(بالثيو�ش غوترييث  غونثاليث  خو�سيه  ولد 

ل  فريول  اإيل  اجلاليكية  البلدة  يف   1859 نونرب   25 يف  الذهب«،  »وادي  عنوان  حتت  تقرير  وموؤلف  مقدم، 

 )Villa Cisneros( �سي�سنريو�ش  فيال  يف  ال�ستك�سافية  بعثته  ختام  وكان   )El Ferrol La Coruña( كورونيا 

العام  الع�سكري  الأر�سيف  به يف  املحتفظ  الع�سكرية،  ل�سجل خدمته  ووفقا   .1905 �سنة  الغربية  ال�سحراء  يف 

1875 وفرباير  يوليو  ما بني  الفرتة  املهند�سني يف  لفيلق  الأكادميية اخلا�سة  ب�سيغوبيا )Segovia(، فقد در�ش يف 

4( مبدريد، املن�سب الذي  1879 عندما دخلها برتبة مالزم هند�سة يف الفوج الأول ملهند�سي املناجم )ال�رشية 

بها  ا�سطلع  التي  املهام  بني  ومن  باري�ش.  بزيارة  وقام  اإ�سبانيا،  يف  املدن  خمتلف  يف  املهام  بع�ش  خالله  اأجنز 

دي  وكا�ستيو   )Guipúzcoa( غيبوثكوا  يف   )Monte Urgull( اأورغول  جبل  يف  ال�سواعق  موانع  اإ�سالح 

لموتا )Castillo de la Mota 1883( واإجناز م�رشوع ح�سن �سان ماركو�ش )San Marcos( وق�رش احلكومة 

.)San Sebastián ( الع�سكرية ب�سان �سيبا�ستيان

 á«aÉ°ûµà°S’G áã©ÑdG AÉ°†YCG

 â∏ª°T »àdG ájQÉª©à°S’G

 ±ƒ£°SG QGQOGh á∏NGódG

 ,GÒaÒ°S :1886  áæ°S

 ºLÎŸGh hõjQh ÉZhôjƒc

ö†NC’G QOÉ≤dG óÑY »Hô¨ŸG
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ْر�ِسَل اإىل بويرتو ريكو )Puerto Rico(، التي كانت 
ُ
ويف غ�ست 1886 اأ

 el Castillo( اآنذاك م�ستعمرة اإ�سبانية، حيث قام باأ�سغال يف كا�ستيو ديل مورو

 )Aibonito( ْيُبوِنيُتو
َ
اأ del Morro(، وباإجناز درا�سة مليناء حم�سن يف بلدية 

واأ�سغال ال�سيانة يف مدينة اغواِديَّا )Aguadilla(. ويف يوليو 1888 عاد اإىل 

اإ�سبانيا، وبقي يف لوغرونيو)Logrono( يف انتظار اأن ت�سند اإليه مهمة اأخرى 

مفت�سية  لفرع  العامة  بالقيادة  فيها  عني  التي  ال�سنة  وهي   ،1889 مار�ش  حتى 

املهند�سني برب�سلونة، اإىل غاية اأكتوبر من ال�سنة نف�سها، ثم ذهب اإىل كوبا نقيبا 

.
1
على راأ�ش �رشية املهند�سني الرابعة، حيث مكث �ست �سنوات ون�سف ال�سنة

 ™e ÖgòdG …OGh øe ¿É«YCG

 …ôµ°ù©dGh »°SÉ«°ùdG ºcÉ◊G

 ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¢ùfÉH ¿É£Ñ≤dG

 ¬JQÉjR ¿ÉHEG ÊÉÑ°S’G ∂∏ŸG

(1906 πjôHG) ÉjQÉæµd
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لحق،  وقت  يف  و�سيتوىل  الع�سكرية،  التلغراف  ل�سبكة  رئي�ش  مهند�ش،  رائد  رتبة  اإىل  �سيرتقي  كوبا  ويف 

عند بدء التمرد بقيادة مك�سيمو غوميث )Màximo Gomez(، تدريب الأفراد على كيفية ا�ستخدام التلغراف 

 .
2
الب�رشي و�سيقوم باإعارة خدماته »يف اإ�سبانيا واخلارج من اأجل درا�سة وتعديل معدات التلغراف« واإدارة حيازتها

املهام  خمتلف  بني  يتنقل  بقي  حيث  اإ�سبانيا  اإىل   1897 مار�ش  يف  رحل  املطلوبة  الإقامة  مدة  انق�ساء  وعند 

واملواقع يف بر�سلونة وفيغو)Figo( وفريول حتى غ�ست 1904، وهي الفرتة التي قام فيها برحلة طويلة من اأجل 

اأغرا�ش خا�سة اإىل فرن�سا و�سوي�رشا واإيطاليا )1900(.

ويف املرحلة الأخرية من اإقامته يف اإ�سبانيا عني يف جلنة ت�سفية الكتيبة املختلطة ملهند�سي كوبا، التي ا�ستقلت 

عن اإ�سبانيا عام 1898. و�ستكون وجهته التالية، وهو ما يهمنا يف هذه الدرا�سة، من�سب قائد قوات املهند�سني 

برتبة مقدم بكناريا الكربى حيث قام بالرحلة ال�ستك�سافية ل�سبه جزيرة وادي الذهب )الداخلة( والتي كتب عنها 

تقرير يوليو 1905 املف�سل، وهو هدفنا يف هذه املداخلة. ويف الدليل الع�سكري ال�سنوي الإ�سباين ل�سنة 1904 

يوجد ا�سم خو�سيه غونثاليث غوترييث بالثيو�ش كم�ساعد قائد قيادة املهند�سني الع�سكريني يف كناريا الكربى، 

التي تاأ�س�ست يف ل�ش باملا�ش، يف غ�ست 1904.

å«dÉãfƒZ ¬«°SƒN ôjô≤J áeó≤e
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ي�سف �سجل خدمته مهمته يف وادي الذهب كما يلي: 

اإفريقيا يف �سفينة  1905]، ذهب اإىل وادي الذهب )ال�ساحل الغربي( من  [يوليو  21 من ال�سهر نف�سه  »يف 

مر�سى«كورال« يف  ونزل  اأماكن  عدة  على  وتعرف  اجلغرافية،  بالدرا�سات  القيام  اأجل  من  اأورو«  دي   »ريو 

 ،)Es-Arguique( حيث بعد التعرف على الأرا�سي املتاخمة اجتمع مع �سيخ قبيلة اإ�ش-اأركيك )el Corral)

.
3
ب�سري الدرجي، ب�ساأن الرغبة يف ال�سداقة املتبادلة بني اإ�سبانيا وقبائل ال�سحراء، وعاد من بعثته يف 26 غ�ست«

1905 »و�سام ال�ستحقاق  وعن هذه املهمة والتقرير املكتوب عنها، مو�سوع هذه املداخلة، منح له يف دجنرب 

.
4
الع�سكري من الدرجة الثانية مع �سارة بي�ساء، ومنح له من اأجلها معا�ش بن�سبة 10 % عن عمله اإىل حني الرتقية الفورية

وقد �سغل منا�سب خمتلفة، يف جزر الكناري، يف ل�ش باملا�ش كما يف تينرييفي، حتى اإحالته على التقاعد 

يف فرباير �سنة 1909، التي تنتهي فيها املعلومات عن اأن�سطته يف ال�سجل املتقدم ذكره، دون اأن جند حتى الآن 

مزيدا من املعلومات عن حياته.

ôjô≤àdG

زال  وما  الذهب«.  »وادي  عنوان  وحتمل  جملد  اأحمر  بغالف  �سفحة   130 من  [املخطوط]  الوثيقة  تتاألف 

حمتفظا بها يف املكتبة اخلا�سة للديبلوما�سي رامون فيالنويبا )Ramón Villanueva(، حفيد الوزير الليربايل 

الذي   ،)1852-1931  ،Miguel Villanueva y Gomez( غوميث  اإي  بيالنويبا  ميغيل  ال�سيد  امللكي،  للنظام 

�سغل من�سب وزير البحرية من 23 يونيو اإىل 31 اأكتوبر 1905، وهي بال�سبط الفرتة التي قام فيها املقدم خو�سيه 

غونثاليث غوتيرييث بالثيو�ش برحلته اىل وادي الذهب، وهذا ما يف�رش العثور على املخطوط يف مكتبته اخلا�سة، 

وهي الوثيقة التي قد يكون الوزير نف�سه هو الذي من كلفه باإجنازها، باعتباره النائب الربملاين الليربايل عن كوبا 

بني 1881 و 1898 ول �سك اأنه تعرف على املهند�ش الع�سكري موؤلف املخطوط، الذي توىل مهاما باجلزيرة خالل 

تلك الفرتة كما �سبق ذكره.

وعلى الرغم من اأن الأمر يتعلق بوثيقة مف�سلة جدا، فاإن الكاتب يحاول التقليل من اأهمية عمله، م�سريا يف 

املقدمة اإىل »اأن الأمر ل يتعلق باأي رحلة ا�ستك�سافية ذات اأهمية ول حتى متعبة، بل هي جولة ريا�سية �سخرت 

لها كل ما ميكن، لعلي األتقط �سيئا مفيدا، وقد يكون اأعظم ما اأمتناه هو اأن ميكنني ولو على نطاق �سغري من زيادة 

معرفة هذا اجلزء من القارة الأفريقية الكبرية«.

ومن املالحظ اأنه على الرغم من كرثة احلديث عن ال�سحراء الإ�سبانية الغربية، فاإن »التفا�سيل التي قدمت  

كانت قليلة، كما اأن ال�ستك�سافات التي اأجريت كانت بالأحرى عامة«. ويقول املقدم خو�سيه غونثاليث يف ن�سه  

اإنه �سيحاول »احلر�ش على التفا�سيل وجمع اأكرب قدر من البيانات املتاحة يل يف علم املناخ والبنية اجليولوجية« 

يف ا�سارة اىل �سبه جزيرة وادي الذهب، والداخلة و�ساحل القارة من جزيرة هريين )la Isla de Herne( اإىل قمة 

.)la punta de Trevor(جبل تريفور

جزئه  يف  وخا�سة  الإقليم،  حدود  التبا�ش  اإىل  الكاتب  ي�سري  حيث  ب»متهيدات«،  م�سبوقا  املخطوط  جاء 

ال�سمايل، وعزا ذلك اإىل تاأخر ان�سمام اإ�سبانيا اإىل تق�سيم اإفريقيا، وهو ما يف�رش اأننا نحن الإ�سبان »مل يتبق لنا 

�سوى العظام، ولكن مادام بقي فيها القليل من اللحم، فيجب ال�ستفادة منها«، كما عرب عن ذلك ر�سما و�سورة 

ب�سكل �ساخر. وعن �سبه جزيرة وادي الذهب يقول اإنها »تكت�سي بع�ش الأهمية من الناحية التجارية واأكرث من 

اأن توفر الإقليم على خدمة منتظمة  اإذا ما اأخذنا بعني العتبار الرثوة ال�سمكية على طول �سواحلها«. كما  ذلك 

للبواخر وعلى م�سنع، ي�سفيان اأهمية  على معرفته وا�ستغالله.
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توجد مرفقة بالوثيقة ملحقات خرائطية وقعها املوؤلف، مع خرائط عامة لأرا�سي �سبه جزيرة »دخلة ال�سحراء« 

كما ي�سميها، وملقاطع جيولوجية عدة لل�ساحل الإفريقي، جند و�سفا مقت�سبا جلزيرة هريين وت�سميما عاما للم�سنع 

واحل�سن، و�سورا فوتوغرافية للبعثة.

يف اجلزء الأول من الوثيقة يقوم املوؤلف ب»و�سف جغرايف« ويقدم تفا�سيل عن جوانب عامة حتدد املوقع، 

والت�ساري�ش، واإمكانية املالحة بال�سواطئ، مع التوقف خا�سة عند و�سف جزيرة هريين. كما يخ�س�ش �سفحات 

»للطق�ش واملناخ« معربا عن انزعاجه من اأنه على الرغم من الوجود الإ�سباين يف املنطقة منذ ع�رشين �سنة، مل تتبع 

املالحظة الدقيقة، وهو ما يعطي فكرة عن عدم الهتمام باملوقع:

واأنبوب  زئبقي،  وبارومرت  جدا(  )�سيء  الرطوبة  ومقيا�ش  الريح،  �رشعة  مقيا�ش  تثبيت  من  امل�سنع  »متكن 

مقا�ش بلوازم لقيا�ش الندى، ومقيا�ش املطر وتريمومرتوغراف بيالين. وكانت هذه الأجهزة يف فرتة من الزمن 

�سغالة وكان ق�سي�ش امل�سنع هو القائم عليها، ولكن بعد غياب هذا الأخري، ب�سبب تعيينه يف مكان اآخر مت التخلي 

تدريجيا عن احلفاظ عليها، فقد انك�رش مقيا�ش �سدة الريح، وفقد البارومرت الزئبق، واختفى مقيا�ش الت�ساقطات 

واأ�سبح مقيا�ش الرطوبة عدمي الفائدة ومل يبق �ساحلا لال�ستعمال اإل التريمومرتوغراف«.

ƒµ°ù«ãfGôa ¿É°S IôNÉÑdG IQƒ°U 

 áeóÿG øe ,(San Francisco) 

(.ä.Ü) ,ÖgòdG …OGƒH áª¶àæŸG
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Factoria de Rio de Oro »م�صنع و�دي �لذهب« 

 �لتي كانت توجد بح�صن و�دي �لذهب، �ول بناية بالد�خلة
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مت  والتي  املحفوظة  الوحيدة  البيانات  لن�سخ  الفر�سة  ا�ستغل  ولذلك 

املعدات  فيه  توقفت  الذي  التاريخ  وهو   ،1904 ويونيو  مار�ش  بني  ت�سمينها 

اإىل  يقال،  كما  بـرب�سلونة،  �سلمت  فقد  ال�سابقة  البيانات  اأما  اخلدمة.  عن 

الأب فونت )el Padre Font(، الذي يجب اأن يكون ق�سي�ش امل�سنع نف�سه 

امل�سوؤول عن اأخذ البيانات امل�سار اإليها يف الوثيقة.

وقد خل�ش موؤلف التقرير اإىل اأنه »على العموم ميكن القول باأن الطق�ش 

جيد. بحيث اإن درجات احلرارة الدنيا تتاأرجح عموما يف الظل ما بني 9 و17 

مع   مئوية«،  درجة  و35   15 بني  ما  الق�سوى  احلرارة  ودرجات  مئوية  درجة 

مقارنتها بخطوط العر�ش املماثلة يف ال�ساحل الأمريكي، واإنتهى اإىل اأن الأمر 

يتعلق مبناخ م�ستقر يف ال�ساحل الإفريقي، واإن كان اأكرث برودة مما هو عليه يف  

ال�ساحل الأمريكي. وي�سف رطوبة اجلو بغري العادية والكثيفة.

»على �سكل ندى كثري، وهو قد يعو�ش بع�ش ال�سيء قلة المطار وي�سهم 

يف ت�سكيل طبقات من الرتبة ال�سطحية. ولكن هذا يف �سبه اجلزيرة م�ستحيل 

لأن الريح مع �رشوق ال�سم�ش، تقوم بتجفيف الأر�ش، و جتر بعيدا ج�سيماتها 

يف  فقط  تنمو  اأن  ميكن  النباتات  اأن  هي  املنطقية  والنتيجة  املتما�سكة.  غري 

املنخف�سات والأماكن املحمية من الريح. ال�سماء �سافية با�ستمرار تقريبا، ونادرا 

ما تكون ملبدة بالغيوم. وت�رشق ال�سم�ش بقوة بينما الليايل رائعة فوق العادة«.

ويوا�سل املقارنات مع ال�ساحل الأطلنتي الأمريكي اخلا�سة ب�سخ�ش قادم 

من تلك ال�سواطئ والذي يتوجه يف تقريره اإىل �سخ�ش اآخر ذي معرفة جيدة 

، ويخل�ش قائال:
5
بتلك ال�سواحل

»ب�سفة عامة، فاإن اعتدال درجة احلرارة ورطوبة اجلو، وا�ستقرار الرياح 

من  فيه  خوف  ل  �سحيا  الغربية  ال�سحراء  مناخ  نعترب  جتعلنا  ال�سماء  و�سفاء 

الأمرا�ش الكثرية التي تتطور على خط العر�ش نف�سه يف الو�سط املك�سيكي«.

á∏NGódG áæjóe ¿Éµ°S

عن  التعبري  من  يخلو  ل  و�سفا  »ال�ساكنة«  و�سف  يف  املوؤلف  وي�سهب 

اإزاء عدم وجود الأوروبيني، على الرغم من مرور ع�رشين  اأمل  بع�ش خيبة 

عاما من الوجود ال�سباين باملنطقة. وقد كانت طريقة التعبري عن تلك اخليبة  

ت�سويرية وتهكمية:

اإىل  ت�سري  اأنها  يبدو  اأو  ت�سري  اأ�سماء  �سي�سنريو�ش،  فيال  الذهب،  »وادي 

اٌت  َذرَّ اجلنيني؛  الطور  عن  بعد  تخرج  مل  والتي  اأوروبية  م�ستعمرة  وجود 

على  حلم  اأ�سا�ش؛  بال  فر�سية  جزيئات؛  ت�سكل  لكي  �رشيكا  جتد  مل  معزولة 

العقول  خلداع  اإل  فقط  لي�ست  اأ�سماء  ال�رشاب،  يتبدد  كما  يتبدد  اأن  و�سك 

الراأي )العام( ينحرف عن م�سارات الواقع. هذا هو عمل  ال�ساذجة وجعل 

20 �سنة من الحتالل ختمت يف مراحلها الأوىل بالدماء الإ�سبانية«.
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اأية اأوهام؛ اإذ ل توجد فيال �سي�سنريو�ش،  ول ميكن اأن يكون ال�ستنتاج قاطعا اأكرث: »ينبغي األ تكون هناك 

ووادي الذهب، فلي�ش واديا ول يحتوي على ذهب«.

كان ال�سكان الأ�سليون قليلي العدد. ويف هذا ال�سدد يقول املوؤلف:

»مل يكن هذا اجلزء من ال�ساحل ماأهول بال�سكان، والآثار العديدة لالإن�سان والإبل التي تالحظ با�ستمرار اإمنا 

هي نتيجة مرور القوافل التي تنتقل من قبيلة اإىل قبيلة اأو اإىل امل�سنع. ومن القبائل القريبة جدا جند قبيلة اأولد  

العرو�سيني يف ال�سمال، واأولد زكري يف اجلنوب، كلها من القبائل الرحل ويرتبط انتقالها باأماكن تواجد الكالأ 

التي ترعى فيها املا�سية، والتي ت�سكل ثروتهم الرئي�سية.«

وعن منازلها يقول:

»ال�ساكنة العربية، وهي اأكرث عددا، تعي�ش يف اخليام على بعد 200 مرت جنوب امل�سنع. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ففي 

ال�سمال كما يف اجلنوب من �سبه اجلزيرة، تعي�ش بع�ش اأ�رش ال�سيادين يف اخليام اأو بني ال�سخور يف �سواطئ البحر.« 

بنث،   Francisco Benz( بن�ش  فران�سي�سكو  النقيب  اأعده  الذي  ال�سكاين  الهرم  جدول  املقدم  اأدرج  وقد 

ح�سب ما جاء يف الن�ش(، الذي عني حاكما �سيا�سيا ع�سكريا على امل�ستعمرة �سنة 1903 وو�سل اإىل الإقليم يف 

يناير 1904، وهو جدول بالغ الأهمية:

1905 áæ°S ¢ShÒæ°ù«°S Ó«a áæcÉ°S ∫hóL
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يف اإح�ساء عدد ال�سكان الذي قام به خو�سي غونثاليث �سنة 1905 يالحظ وجود 176 �سخ�سا يعي�سون يف 57 

خيمة. واإذا اأ�سفنا 130 �سخ�سا من الذي يعي�سون يف اأجزاء اأخرى من �سبه اجلزيرة، فلن يتجاوز جمموع �سكانها 

300 �سخ�ش. ومييز بني اأولئك الذين يطلق عليهم »عرب ال�ساحل اأو عرب احلدود وعرب »الداخل«، فالنوع 

الأول يتعاطى ال�سيد والنوع الثاين يتعاطى الرعي اأو �رشقة ونهب ممتلكات النوع الأول. ون�سبة قليلة فقط منهم 

تعرف قراءة وكتابة اللغة العربية، اأي ثالثة اأ�سخا�ش من جمموع ال�سكان.

وقد خ�س�ش جزءا من هذا الف�سل للحديث عن العادات والعالقات بني اجلن�سني، ودور املراأة، من وجهة نظر 

اإثنية، تعتمد احلياة الأوروبية مرجعا اأ�سا�سا. كما عمد اإىل و�سف الطقو�ش الثقافية، واملاأكل، وامللب�ش، والنظافة 

لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  ال�سوء على عدم وجود  وي�سلط  املو�سيقية.  والرق�ش، والآلت  والزينة،  )اأو عدمها(، 

والتي يجب جلبها من جزر الكناري، وذلك لقلة الآبار ولأن مياهها غري �سحية.

الخ.  والرعاية،  التحتية  والبنية  بال�سكن  يتعلق  فيما  امللحوظة  الفتقار  اأوجه  ويحكي خو�سيه غونثاليث عن 

وي�سري اإىل »التاأثري الكارثي« الذي ت�سبب فيه ذلك بني الأوروبيني الذين يجذبهم »الإ�سم الرائع واملثري لوادي 

الذهب«، ويعرب عن ذلك بكل �سخرية، قائال » اإ�سهار جيد لنظامنا ال�ستعماري«.

 á∏NGódG øe ∫ÉØWCG ™ªŒ

1905 ,ÊÉÑ°SEG …óæL ∫ƒM
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اثنان من بني ال�سكان الأ�سليني يتحدثون اللغة الإ�سبانية لدرجة اأنهم، ي�سيف قائال: »ميكن اأن نح�سب اأنهم 

من القاد�سيني«: لت�سيني )Lacheny(، طباخ امل�سنع، وبو�سيمارا)Bushimara(، �ساحب قارب احلكومة.

وعلى العك�ش من ذلك فاإن الأطفال جميعهم تقريبا، ح�سب غونثاليث، يتحدثون بالإ�سبانية، واإن كان ب�سكل 

تلقائي، لأنه »حتى الآن مل يتم التفكري يف تعليمهم قراءة وكتابة اللغة الإ�سبانية.«

وعن طبع الأهايل يربز مدى فطنتهم، وقوة مالحظتهم، واأي�سا طابعهم املرتاب وعدم خلوه من المتنان. غري 

اأنه ي�سري اإىل اأن »من بني القبائل القريبة من �سبه اجلزيرة توجد بع�ش القبائل امل�ساغبة واجل�سعة، والتي ل تخلو من 

ال�رشا�سة، مثل قبيلة اأولد دليم، التي يتهم اأفرادها بالهجوم على امل�سنع ونهبه وحرقه �سنة 1885.«

من  ماأخوذة   (Conrad Malte-Brun( وهي 
6
مالت -برون كونراد  كتاب  من  الفقرات  ببع�ش  وي�ست�سهد 

ما  عك�ش  وعلى  ال�سفات.  باأ�سواأ  ال�سحراوي  الإن�سان  ي�سف  االذي   ،)Golbery( غولبريي  اأعمال  اإحدى 

ي�سميه بالق�سة »القامتة«، ي�سيف جتربة بع�ش اجلنود الذين عا�سوا مع القبائل مدة من الزمن، ليختم قوله بهذه 

التعليقات  املوحية جدا:

تكون   قد  ورمبا  منهم؟  يخلو  ل  الذي  املجتمع  هو  ما  ولكن  ذلك؟  يف  ي�سك  من  اأ�رشار،  اأنا�ش  يوجد  »اأن 

خ�سونة عرب ال�سحراء الغربية اأف�سل من الكثري من احليل الأوروبية التي يوجد فيها من الغدر والالاإن�سانية اأكرث 

مما بني هذه ال�سعوب التي تعي�ش يف �سلة وثيقة مع الطبيعة«.

1905 ,á∏NGódG øe ¿Éµ°S
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يقوم خو�سيه غونثاليث بو�سف موجز ملرافق امل�سنع، الذي مت هدمه لالأ�سف �سنة 2004، يف جتاهل للقيمة 

الرتاثية والتاريخية لهذا الأثر. وقد جاء يف ذلك الو�سف ما يلي:

»تتكون)ما ي�سمى( فيال �سي�سنريو�ش من ف�ساء حماط ب�سور م�ستطيل ال�سكل به بناية خم�س�سة للم�سنع يف 

املتاخمة جلدران  الأبنية  الغربي؛ وبع�ش  ال�سمال  لل�سكن يف  واآخر حم�سن خم�س�ش  ال�رشقية  الزاوية اجلنوبية 

اأو الفناء، منها ما هو خم�س�ش للم�سنع ومنها ما هو خم�س�ش ل�سكن املع�سكر. ويف الزوايا ال�سمالية  ال�سور 

ال�رشقية وال�رشقية والغربية هناك م�ساحتان لن�سب قطعة من e/m 9. ومنزلن يف اخلارج، واحد ل�سكن العرب 

اأكرث. وهذه هي فيال  لل�سفن و ل �سيء  ال�سمك؛ وحو�ش بدائي  للتجارة واآخر خم�س�ش لإعداد  ياأتون  الذين 

�سي�سنريو�ش ب 38 اأوروبيا 33 منهم ينتمون اإىل املع�سكر«.

م�سنع �سغري، بالكاد مفرزة ع�سكرية، تاريخها حمفوف باملخاطر، كما تظهر ذلك اأحداث 9 مار�ش 1885، 

بعد �سنة تقريبا من و�سول اإمييليو بونيلى )Emilio Bonelli(، حيث هاجم ال�سكان املحليون امل�سنع، مما خلف 

العديد من القتلى. وقد اأ�رش رئي�ش الوزراء، كانوفا�ش ديل كا�ستيو )Antonio Cánovas del Castillo(، يف 

اأنه »لي�ش هناك م�سنع، ولن يكون هناك اأي  مناق�سة تلك الأحداث يف جمل�ش النواب الإ�سباين اآنذاك، على 

م�سنع بدون اأ�سلحة«، َواِعداً معار�سته الليربالية »بحماية م�ساعفة«.

(.ä.Ü) ÖgòdG …OGh ø°üM
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جلود د�خل ح�صن �لد�خلة

وهي من �ملو�د �لتي كانت ت�صدها 

»م�صنع و�دي �لذهب« )ب.ت.(
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م�صنع و�دي �لذهب 1904 ويبدو 

جزء من ح�صن �لد�خلة
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وكر�ش ق�سما اآخر لـ »للمنتوجات«، م�سريا اإىل اأنه »على الرغم من ندرة 

املياه وقلة النباتات، فاإن احليوانات رائعة حقا؛ النمور والفهود وال�سباع وبنات 

من  املا�سية  اإىل  »اإ�سافة  والغزلن  والظباء  الربية  والأرانب  والثعالب  اآوى 

اأغنام، - ب�سوفها املمتاز وحجمه امل�ساعف باملقارنة مع الأوروبي- والأبقار. 

وعن الغزلن يقول »هي واحدة من اأجمل حيوانات اخلليقة، ول �سيء ميكن 

مقارنته مع ر�ساقة �سكلها، وثبات جلدها وحيوية واأناقة حركاتها«. وعن الظباء 

يقول »اإنها واحدة من حلي ال�سحراء«. وعن الطيور يقول اأي�سا اإنها متوفرة 

بكرثة يف املنطقة، ومن بينها طيور النحام والنوار�ش، التي ي�ستخدمها ال�سكان 

الأ�سليون غذاء.

وقد اأفرد الإبل بتقييم خا�ش نظرا ل�سفاتها املميزة التي تتجلى يف تكيفها 

حيث  والظبي،  والفهد  النمر  جلود  اأ�سعار  ويعدد  ال�سحراوي،  الو�سط  مع 

نبتة  با�ستخدام  اأيام  خم�سة  مدة  يف  قطعها  يجيدون  »العرب  اإن  عنها  يقول 

الغربية  ال�سحراء  �سواحل  ثروة  ال�سيد  »يعد  �سك  وبدون  ولكن  خا�سة«. 

والالتينية.  بالإ�سبانية  اأ�سمائها  مع  �سيوعا  الأكرث  الأ�سماك  ويعدد  احلقيقية«، 

كما خ�س�ش اأي�سا عدة �سفحات للحديث عن ال�ستغالل ال�سناعي، وتطرق 

بتف�سيل اإىل ال�سفن التي متلكها �رشكة ترا�ساأطالنتيكا يف املنطقة، والعمليات 

التي تنجزها بوا�سطتها من اأجل �سيد الأ�سماك وحفظها.

وقد خ�س�ش الف�سل الثاين لـ »اجليولوجيا«، مع و�سف تف�سيلي للمواد 

ختامية«  »مالحظات  على  الثالث  الف�سل  يف  ويركز  الإقليم.  ت�سكل  التي 

جلبها  تكاليف  لتجنب  املياه  تقطري  على  القادرة  الرياح  طاقة  بتحويل  تتعلق 

اإىل  النتقادات  بع�ش  موجها  امل�سيدة،  من  وال�ستفادة  الكناري،  جزر  من 

�سوء الأداء الذي تقدمه، بحيث اإنه، يف راأيه، »هناك قاعدة لي�ش فقط مل�سيدة 

لحتالل  الالزمة  الت�سهيالت  اأعطيت  ما  اإذا  للعديد،  بالن�سبة  بل  واحدة، 

الأرا�سي واملرافق«.

 •ƒ£îŸG øe IÒNC’G áëØ°üdG

∞dDƒŸG ™«bƒàH

 Éªc á«Hô¨dG AGôë°üdG á£jôN

å«dÉãfƒZ »°SƒN Ωó≤ŸG É¡ª°SQ
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وقد كر�ش اأي�سا ب�سع �سفحات لـ »دفاع �سبه اجلزيرة«، واملوا�سالت مع جزر الكناري )مبا فيها الت�سالت 

با�ستعمال احلمام الزاجل(، دون اإغفال طبيعة الزي الواجب ا�ستخدامه لأ�سباب مناخية. وخل�ش اإىل اأنه �سيكون 

اإن�ساء موانئ يف اجتاه ال�سمال، ول �سيما يف   من املفيد ا�ستغالل اأجزاء اأخرى من ال�ساحل - م�سريا اإىل اأهمية 

�سانتا  كروث دي مار بيكينيا )Santa Cruz de Mar Pequeña(، واأن من �ساأن ميزانية منا�سبة اأكرث اأن ت�سهم يف 

حت�سني الظروف املعي�سية والإنتاج، واأنه ل بد من العمل للتغلب على الظروف غري امل�ستقرة للعي�ش يف املنطقة. 

ويطالب باملزيد من املوارد للتمكن من تنفيذ عمل اأكرث ات�ساقا.

اإىل  وال�سعي  والعرب  للم�سنع  املتباينة  الجتاهات  توحيد  »تكمن يف  مهمته  فاإن  احلاكم،  بدور  يتعلق  فيما 

ممار�سة مبداأ �سيا�سة اجلذب مع عرب الداخل. ونظرا لندرة موارد امل�سنع والنق�ش يف عدد ال�سباط، يجد نف�سه 

العرب. وقد  ال�ساكنة  املحتاجني من  العديد من  واإغاثة  الداخل  لعرب  الهدايا كما يجب  تقدمي  قادر على  غري 

مت اعتماد قرابة 1250 ب�سيطة لتغطية تكاليف التمثيل اإل اأنها حذفت موؤخرا. لكن بف�سل ح�سن اإرادة من يتقلد 

اليوم املن�سب، فاإنه يدفع من ماله اخلا�ش مبلغا مماثال حفاظا على ال�سمعة ؛ فاملهمة احلقيقية للحاكم يجب اأن 

تكون اأكرب، اإذ اإنه هو من يجب عليه اأن يحر�ش على اإقامة عالقات مع الداخل، وتنظيم حمالت للتناظر مع 

القبائل، ومعرفة البالد، و مب�ساعدة من املوظفني الأكفاء اقرتاح الو�سائل الواجب اتخاذها لل�سيطرة �سلميا على 

التجارة الداخلية«.

بكل  به  القيام  يتعني  ما  اإىل  وباإ�سارات  ال�سحراء  �سواطئ  اإىل  املداخل  اأف�سل  بتفا�سيل عن  التقرير  ويختتم 

ا�ستعجال  يف املنطقة، ل�سالح زيادة حجم التجارة والعالقات مع اإ�سبانيا.
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 باملناطق ال�سحراوية نتيجة لعملية تاريخية طويلة خلطت الت�سورات القانونية 
1
كان ر�سم احلدود ال�ستعمارية

الغربية باحلركات ال�ستك�سافية والغزوات الع�سكرية. وقد مت كل ذلك على خلفية املواجهات وامل�ساومات بني 

القوى ال�ستعمارية التي تفاو�ست ب�رشا�سة على تقا�سم مناطق النفوذ لرت�سيخ هيمنتها على ممتلكاتها خارج القارة 

 .
2
العجوز

انكب الكثري من الأعمال على ق�سية احلدود، حمولتها املادية والرمزية، ديناميكيتها ما بني الرتابية و التبا�ساتها، 

على  طويل  لزمن  الأبحاث  تركزت  لقد  والعزل.  الف�سل  �سوى  احلدود  اأثر  يف  نرى  ل  اأن  ال�سعب  من  لأنه 

مقاربة جمالية وجيو�سيا�سية ترى يف احلدود حدا اأو انقطاعا ماديا. وقد مت لحقا، بعد هذه املقاربة الأوىل، تناول 

اإطارا تف�سرييا ميكن من �سبط الواقعي يف منظور احلدود املثبتة على �سوء ال�سلوكات  ق�سية احلدود بو�سفها 

   .
3
الجتماعية

مينح املغرب ال�سحراوي منوذجا بليغا لتطور املفهوم اخلطي للحدود يف الو�سط الرتحايل الذي ل يت�سور، 

يف وحدته املجالية، احلدود كحواجز مطابقة لتمايز الهويات واملرجعيات الثقافية. قام امل�ستعمرون الفرن�سيون 

والإ�سبان، بني العمليات الع�سكرية، واملفاو�سات ال�رشية والأطر القانونية التقليدية، بر�سم حدودهم. تعر�ش 

املغرب حينها لكل من الهيمنة املتزايدة لإمربيالية غازية وعدوانية والتقلبات القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية، 

ال�سيء الذي عجل ب�سقوط ال�سلطنة ال�رشيفة يف اأيدي قوات الحتالل ال�ستعماري. �سنحاول هنا تتبع م�سار 

والتقطيع  للتخطيط  »ال�سلبية«  اجلوانب  على  كثب  عن  النظر  اإلقاء  و  املغرب  بجنوب  احلدود  و�سع  عملية 

ال�ستعماري واأي�سا على انعكا�ساته على اقت�ساد رعوي عريق.

كبار الرحــل
واحلدود االستعماريـة

ÊÉeƒL óªMCG

 Üôb AGôë°üdG øe ¿É°Sôa

(1930) ájÉaôW
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اأول اتفاقية موقعة بني اإ�سبانيا وفرن�سا للتفاهم على تق�سيم املغرب ال�سحراوي موؤرخة يف 27 يونيو 1900. 

.
4
وقد ارتكزت باخل�سو�ش على حتديد ممتلكاتهما على �ساحل ال�سحراء

ارتبط املو�سوع الرئي�سي لتفاقية يونيو 1900 باحلدود اجلنوبية ال�رشقية ملا كان ي�سمى يف تلك الفرتة ريو دي 

اأورو. وقد مت تق�سيم �سبه جزيرة الراأ�ش الأبي�ش من الو�سط ثم جرى ا�سطناع خط �ساعد نحو ال�سمال اإىل اأن 

التقى مع خط العر�ش °21 ’20.

تبع التقطيع بعد ذلك خط العر�ش °21 ’20 اإىل اأن تقاطع مع اخلط °15 ’20 غرب باري�ش. ر�سم اخلط، عند 

هذه النقطة املحددة، منحنى طفيفا و لكنه وا�سح للعيان بني خطي الطول °15 ’20 و °16 ’20 لأن فرن�سا و�سعت 

كل ثقلها وكفاءتها التفاو�سية لال�ستئثار ب�سبخات منطقة اإيجيل وملحقاتها. انطالقا من هذا القو�ش توجه اخلط 

نحو تقاطع مدار ال�رشطان مع خط الطول °14 ’20 ثم �سعد �سمال دون تقدمي املزيد من التفا�سيل.

 1902 �سنة  توا�سلت  واإ�سبانيا  فرن�سا  بني  املفاو�سات  لأن  ذلك،  عند  واملعلنة  ال�رشية  ال�سفقات  تتوقف  مل 

يف  جمتمعتني،  واإ�سبانيا  فرن�سا  ا�ستندت  للمغرب.  امل�ستعمرتني  القوتني  نفوذ  دائرتي  متايز  لعدم  حل  لإيجاد 

. وقعت 
5
م�رشوع التفاقية )8 نونرب 1902(، ول�سيما املادة 3، اإىل تق�سيم تراب واحد، يعني ال�سلطنة ال�رشيفة 

فرن�سا واإ�سبانيا بيانا م�سرتكا بباري�ش يف 3 اأكتوبر 1904، زعمتا فيه اأنهما م�ستمرتان »يف اللتزام بحزم بالوحدة 

الرتابية لل�سلطنة ال�رشيفة حتت �سيادة ال�سلطان«. جاءت املادة 5، يف التفاقية ال�رشية ل�سنة 1904، لتتميم وجت�سيد 

نطاقي دائرتي النفوذ باملغرب ال�سحراوي. هكذا انطلقت احلدود من تقاطع خط الطول °14 ’20 غربا مع خط 

العر�ش °26، و تتبعت هذا الأخري حتى التقائه بخط الطول °10. فح�سلت اإ�سبانيا على ال�ساقية احلمراء و منطقة 

طرفاية و�سول اإىل وادي درعة، يف حني و�سع الفرن�سيون اليد على زمور. و بقيت هذه التفاقية طي الكتمان 

الكامل ومل يك�سف عنها اإل يف نونرب 1911.

على هام�ش �سعود اأملانيا كقوة مطالبة بح�ستها من الكعكة ال�ستعمارية، مت حينئذ، بالفعل، توقيع اتفاق بني 

فرن�سا واأملانيا يف 4 اأكتوبر 1911 حول مو�سوع املغرب. وكان مرفقا بر�سالتني مفادهما على وجه اخل�سو�ش اأن 

اأملانيا �ستظل » غري معنية بالتفاقيات اخلا�سة التي تعتقد فرن�سا واإ�سبانيا باأن عليهما اإبرامها بينهما حول مو�سوع 

املغرب، ما دام هناك اعرتاف باأن املغرب ي�سمل املنطقة ال�سمال-اإفريقية املمتدة ما بني اجلزائر واإفريقيا الغربية 

.
6
الفرن�سية وامل�ستعمرة الإ�سبانية بريو دي اأورو«

�سعيا من فرن�سا اإىل تر�سيخ هيمنتها باإفريقيا ال�سمالية ب�سال�سة، وبعد اأن فر�ست على ال�سلطان معاهدة فا�ش 

التي كر�ست احلماية الفرن�سية على املغرب يف 30 مار�ش 1912، بداأت، كما ن�ست على ذلك املادة الأوىل من هذه 

املعاهدة، يف الت�ساور مع الإ�سبان »حول م�سالح هذه احلكومة )الإ�سبانية( باعتبار موقعها اجلغرايف و ممتلكاتها 

على ال�ساحل املغربي«. 

مبدريد  توقعان  و�سوف  مفاو�ساتهما،  موا�سلة  اإىل  ال�ستعماريتني  القوتني  باملغرب  الو�سعية  تطور  �سيدفع 

.
7
اتفاقية جديدة يف 27 نونرب 1912 بهدف زيادة تو�سيح ح�سة كل منهما بعد توايل اأفول ال�سلطنة ال�رشيفة
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لقد مت الإبقاء يف هذه املعاهدة على قرارات اتفاقية 1904 ال�رشية، وكذلك على تطبيقيتها باجلنوب )اأدرجت 

املادتان 5 و 6 يف التفاقية اجلديدة، املادة 2(. وكانت نتيجة ذلك اأن احلدود التي مت تعريفها بتلعة وادي درعة، 

�ستتبع هذا الأخري من البحر حتى التقائه مع خط العر�ش 27ّ° ’40.

تبعا لهذه ال�سل�سلة من التفاقات، ا�ستولت اإ�سبانيا على اأر�ش �سا�سعة تقع ما بني وادي درعة، خط العر�ش 

°27ّ ’40 وخط الطول 11، مع الحتفاظ باملنطقة الواقعة ما بني خطي العر�ش 27ّ° ’40 و °26. علما اأن نوعية 

الأرا�سي التي منحتها هذه التفاقية لإ�سبانيا متيز منطقة طرفاية، املو�سوعة حتت ال�سلطة املدنية والدينية لل�سلطان، 

حدود  ملجموع  اهتمام  اأي   1912 معاهدة  تعر  ومل   .
8
م�ستعمرة الإ�سبان  �سيقيم  حيث  احلمراء،  ال�ساقية  ومنطقة 

املغرب، وركزت بدل من ذلك على حتديد املناطق الواقعة، على التوايل، حتت �سيطرة الفرن�سيني والإ�سبان. 

 …hGôë°üdG ‹ÉMÎdG »YôdG

باإمكاننا اأن نالحظ م�سبقا اأن امل�ستعمرِيِن قد اعتمدا بب�ساطة على خطوط العر�ش والطول »لتحديد منطقتي 

نفوذ كل منهما دون اعتبار لقبائل الرحل التي مت توزيعها تبعا لذلك، بكل تع�سف، على اأ�سا�ش مركز ثقل تقريبي 

. ي�ستجيب هذا التجريد للبعد الإن�ساين لتقليد ا�ستعماري كان من ال�سائع للغاية 
9
للغاية ملنطقة ترحالها املعتادة« 

العمل به لتق�سيم القارة الإفريقية. مت اللجوء بكل �سهولة اإىل »نظام من اخلطوط اجليوديزية لو�سع حدود جمال 

كان �سبه خال من امليزات اجلغرافية الطبيعية التي متكن من ر�سم اأكرث مو�سوعية ؛ ولأن غالبية ال�سكان املعنيني 

بهذا التوزيع كانت من الرحل )...( مل يكن من املمكن تاليف النتيجة وق�سم اخلط الفا�سل، اعرتا�سيا، جمال 

نهائيا  العالمات قرارا  اإقامة  التكنوقراطي ملفعول احلدود يف  املفهوم ال�ستعماري  . يرى 
10

املنطقة« قبائل  ترحال 

وماديا بالتق�سيم، عمل غالبا ما يتم اإ�سناد [اإجنازه] للممار�سني اخلرباء يف اجلغرافيا و للمهند�سني امل�ساحني قليلي 

النتباه للمتطلبات واخل�سو�سيات املحلية.  

 ∫Éª÷G »ÑcGQ äGƒb

 ¢û«÷G ‘ Méharis
(1930) ájÉaôW ,ÊÉÑ°S’G



94



95 كبار الرحــل واحلدود االستعماريـة

�سيتولد عن غياب اخلا�سية الرتابية والإن�سانية يف هذه الإدارة التقليدية للحدود اآثار غري متوقعة على �سعيد 

عالقات الهوية التي ت�سكل نوعا من »الالمت�سور« يف املعاجلة ال�ستعمارية لق�سمة مناطق النفوذ. لقد لحظ جاك 

اآن�سيل )Jacques Ancel(، يف عمل ر�سني، اأن ل م�ستقبل للحدود، حتى ولو كانت مثبتة على حواجز مادية، 

 .
11

اإذا ما كانت من�سغلة فقط بالإطار املادي. ما يهم هي القوى احلية برتاب ما، النا�ش الذين ي�سكلون الطاقة واملادة

على  احل�رشية  ال�سيادة  ممار�سة  امل�ستعمرين، حول  بني  التوترات  فرتة  امل�سطنع، يف  احلد  متف�سلت ع�سكرة هذا 

الرحل والبنية الجتماعية  اقت�ساد  اآثار كارثية على جمموع  اإىل  اأدى  مما  تراب م�سمم على �سكل م�ستعمرات، 

اأواخر القرن التا�سع ع�رش  القبلية ب�سفة عامة. وعلينا قول ب�سع كلمات عن هذه الأخرية كما كانت منظمة يف 

ومطلع القرن الع�رشين، عندما مت اإن�ساء احلدود ال�ستعمارية.       

الرعوية  لالأن�سطة  اآنذاك،  نف�سها،  تكر�ش  ال�سحراوي،  الغرب  جمموع  �سكان  من  العظمى  الغالبية  كانت 

حتى  املغاربية  اجلبال  تخوم  من  املمتد  ال�سا�سع  ال�سحراوي  املجال  هذا  يف  الرتحال.  عي�ش  منط  يف  وت�سرتك 

نهري ال�سينغال والنيجر، الذي ت�سكنه املجتمعات القبلية الناطقة يف معظمها بالعربية، يف اإطار ثقافة �سحراوية 

تاريخية خا�سة يف  الرعوية واملرتحلة قد عرفت تطورات  ال�ساكنة  ما، كانت هذه  اإىل حد  )بي�سانية( متجان�سة 

ا�ستجابة جزئية منها ملتغريات ناجمة عن الو�سط. تتلقى اجلهات اجلنوبية من الغرب ال�سحراوي، املمتدة داخل 

املناطق ال�ساحلية، اأمطارا اأوفر واأكرث انتظاما على وجه اخل�سو�ش، ومثلت، نتيجة لذلك، موارد مائية و نباتية اأكرث 

وفرة واأكرث اأمنا، و�سكلت على الدوام مناطق جذب لرحل ال�سمال. وهذا ما وقع ل�ساكنة الغرب ال�سحراوي، 

بطريقة قدمية للغاية، عرب حتركات القبائل القادمة من ال�سمال واملحتلة، تدرجيا، لهذه املراعي اجلنوبية على نحو 

ال�سودانية، يف  انطالقا من مناطق ال�ستقرار  املناطق اجلنوبية  الفرن�سي هذه  ال�سلمية. احتل ال�ستعمار  متفاوت 

 .
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الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش، مع عواقب فارقة عندما تعلق الأمر مبراحل الغزو ور�سم احلدود

مناطق  بني  التمايز  للنظر.  ملفتة  خ�سائ�ش  ذلك،  جراء  ال�سمال،  يف  الرحل  املا�سية  مربيي  و�سعية  تقدم 

نون  وادي  خارج  املناخية  الظروف  تفر�ش  – [حيث]  �رشامة  اأكرث  معا  اآن  يف  هو  الرتحال  ومناطق  ال�ستقرار 

ووادي درعة منط عي�ش الأولوية فيه للرعي والرتحال، والذي هيمن على حو�ش ال�ساقية احلمراء ووادي الذهب 

– واأكرث مرونة، بحيث ميكن للقبائل نف�سها اأن تتواجد مبنطقة ال�ستقرار والرتحال وحيث تكون املبادلت دائمة 
بني املجموعتني. بالن�سبة للرحل، وعلى الرغم من الظروف املناخية، التي تعرف تغريات قوية، وفرتات اجلفاف 

، فاإن هذه املنطقة تقدم كذلك اأف�سل مراعي الإبل بالغرب ال�سحراوي، مراعي 
13

التي تفر�ش تنقالت جماعية

املراعي  هذه  على  ال�سيطرة  تك�سفت  لقد  مزدهر.  اإبلي  رعوي  اقت�ساد  لتنمية  املالئمة  املثال،  �سبيل  على  تري�ش 

عن اأهمية كبرية، حتى و لو اأن هناك ب�سفة دورية مراع اأبعد قابلة دوما للو�سول اإليها للمحافظة على القطعان 

وال�ستمرار يف زيادتها. هكذا ارت�سمت م�سارات منطقة رعوية مرتامية الأطراف، بحدود متحركة، من الأطل�سي 

حتى املكثبات )العروق( اجلزائرية الكربى، من الغرب حتى ال�رشق، من ال�ساقية احلمراء وحمادة تندوف �سمال 

هبوط  حركة  اأن  واحلال  اجلنوب.  يف  واأزفال  اأك�سار  كثبان  حتى  اأي�سا  وكذلك  وتكانت  اآدرار  مرتفعات  حتى 

الإماراتية  ال�سيا�سية  الت�سكيالت  بروز  نتيجة  التا�سع ع�رش،  القرن  اأعيقت، يف  ال�سمال نحو اجلنوب هذه  قبائل 

باملناطق اجلنوبية، والتي �سرتبطها بقبائل ال�سمال الرعوية واملرتحلة عالقات تناف�ش و�رشاع حتى جميء ال�ستعمار 

الفرن�سي. 
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هكذا كان على مربيي املا�سية الرحل التوفر على جمالت رعي مرتامية الأطراف، حيث غالبا ما بقيت مالذاتها 

الرتابية ن�سبية. وحده ال�ستغالل الدوري لالأرا�سي ال�ساحلة للزراعة ا�ستتبع حقوقا ح�رشية حازتها قبائل وع�سائر 

قبلية. كما متلك مربو املا�سية حقوق ا�ستغالل مناطق الرعي خا�سة، [و كان ذلك] اأكرث و�سوحا بني مالكي قطعان 

لل�رشيعة  الإبل على وجه اخل�سو�ش، لكن هذه احلقوق مل تكن ح�رشية، طبقا  مالكي  منه بني  املاعز والأغنام 

التي ت�ستثني من احليازة اخلا�سة املوارد من مياه ومراع. كانت املخيمات )الفركان- م. اأفريكـ(، وحدة الإنتاج 

الرعوي، تتوفر، يف الواقع، على بع�ش املبادرة يف اختيار مواقعها وحتركاتها الرعوية. لقد دفعتها ممار�سة الت�سامن 

القبلي، واحلاجة اإىل حماية الرجال والقطعان والدفاع عنهم، عندئذ، اإىل التجمع على اأ�سا�ش النتماء القبلي. 

يفقد مفهوم الرتاب، الوا�سح لدى امل�ستقرين، معانيه هنا، و يجري احلديث، على الأكرث، عن امل�سارات املعتادة 

)تراب( لهذه القبيلة اأو تلك. من املمكن لهذه امل�سارات اأن تبدي بع�ش املداومة على ال�سعيد املناطقي. ا�ستتبع 

هذا التنظيم ملجال بهذا الت�ساع فر�ش هيمنة رعوية توؤكد دور القبائل القادرة هناك على �سمان اأمن خميماتها 

وقطعانها. ع�سية [جميء] ال�ستعمار، كان هذا و�سع الركيبات، بعد اأن كان لزمن ما، اأثناء القرنني الثامن ع�رش 

[من ذلك] بكثري. يف الواقع،  اأكرث  اأولد دليم الذين كانت م�ساراتهم حينئذ متتد �رشقا،  التا�سع ع�رش، و�سع  و 

لقد تطورت هذه القبائل، ال�سديدة التمايز بوا�سطة اإيديولوجية الن�سب التي جتعل، [كل واحدة منها] تنحدر من 

 واإحلاق 
14

�سلف م�سرتك يعود اإىل قرون عديدة، من خالل لعبة التحالفات وامل�ساهرة وطقو�ش ومواثيق احلماية

الأتباع، التي تعيد ر�سم املدارات وتعر�ش تطور النفوذ الرتابي.

املجتمع والقت�ساد يف جمال الرتحال هما يف نهاية املطاف موؤ�س�سان على تكاملية هرمية بني الأو�ساط البيئية. 

[وقد] قاد ظهور املعطى ال�ستعماري، منذ البداية، اإىل تفكيك الوحدات القبلية واإىل جتزئة متذبذبة لالأرا�سي 

الب�سيط  التجميع  مع  يتوافق  قلما  الرتحال  ي�سودها  مبنطقة  لالأر�ش  ال�سبكي  املفهوم  اأن  واحلال  ال�سحراوية. 

للمجالت املغلقة بوا�سطة حدود مادية حمكمة ميالة اإىل قطع التوازنات بني واملجموعات الجتماعية املرتابطة. 

املجال الرتحايل هو يف املقام الأول جمال �سبكي، وال�سبكات فيه حمددة من خالل تنقالت ال�ساكنة التي 

ت�سغل موقعها مبعرفتها بالتنقل، اأي باأرا�سي التنقالت. ياأتي مفهوم »تراب« امل�سار من التكييف الجتماعي الطويل 

للمجال امل�سرتك، املوؤ�س�ش على كثافة اجتماعية و�سمك رمزي مرتبطني با�ستثمار متنام للرجال الذين عرفوا كيف 

يتكيفون مع حميطهم. تتحمل الأر�ش القبلية  التجزئات الجتماعية و القت�سادية الأ�سلية. ويعرب التنقل املجايل 

بذلك  [هرمية] اجتماعية. وكما ذكر  ت�سل�سالت  اإنه يعرب عن  املجال،  اأكرث من منط م�سرتك ل�ستخدام  اإذن عن 

هرني لوفيفر )Henri Lefèvre(، توؤخذ الأماكن املاألوفة املاأهولة، املجتازة، على اأنها عنا�رش جمموعات ترابية 

. متثالت املجال هذه مرتبطة بالأ�سا�ش بعالقات 
15

مرتامية الأطراف داعمة ل�سبكات ومراجع املجموعات املتنقلة

الإنتاج، [اأي] الرتحال يف هذه احلالة. تنجم هذه التمثالت عن قاعدة معرفية و�سال�سل من العالمات، ورموز، 

وعن رمزيات معقدة وجمموع العالقات التي متيز الروابط، الجتماعية منها والفردية يف اآن معا، من الإن�سان 

اإىل اأر�سه. وحتدد هذه الأخرية �سبكة من الروابط بني احلياة القت�سادية واحلياة الجتماعية واحلياة ال�سيا�سية. هذا 

 .
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هو الدر�ش الذي حتيله علينا الأنرثوبولوجيا التاريخية و اجلغرافيا التاريخية



جنود فرن�صيون �أمام خيمة  قرب 

�ل�صمارة �إبان عملية �إيكوفيون 

�لع�صكرية ) فرب�ير 1958(

97 كبار الرحــل واحلدود االستعماريـة



98

:‹ÉMÎdG ∫ÉéŸG Ωƒ¡Øe h ájOÉŸG Ohó◊G

…Qób áeAÓe ΩóY

مل يكن باإمكان هذا التدبري للمجال الرتحايل والتمثالت التي حتكمه اأن تتوافق مع تلك التي كانت ت�سكل 

اقت�ساد  ثوابت  ح�سب  م�ساغا  ال�ستعمارية  القوى  اإدارة  مفهوم  يف  املجال  تدبري  كان  لقد  امل�ستعمرين.  مرجع 

جيو�سيا�سي خمتلف بالكامل عن املنطق والقواعد املحلية حليازة املجال. وقد متخ�ش اختالل الت�سور القبلي للبعد 

الرتابي عن رغبة امل�ستعمرين يف و�سم املجال ال�سحراوي بعالمة واأجهزة ال�سلطة الع�سكرية. 

»للرتاب  املن�ساأ  خارجي  ت�سور  اإىل  ال�سيا�سية  طبولوجياه  اأعقاب  يف  الفرن�سي-الإ�سباين  ال�ستعمار  قاد 

القبلي«. [يف حني اأن] العالقة باملجال يف الو�سط ال�سحراوي قائمة على دقة »املعرفة باملناطق الطبيعية و خطوط 

ال�سري - التجارية والرتحالية -، ولكن اأي�سا على القوى احلا�رشة، والعالقات التي تقيمها فيما بينها. )...( واإعادة 

التحديد امل�ستمرة ملجال الرتحال اعتمادا على العالقات ال�سيا�سية والظروف اجلوية، و[مدى] الرتدد على املواقع 

.
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املتوقف لي�ش فقط على امل�سافة و لكن باخل�سو�ش على الزمن و ال�سبكات«

ال�سعب  من  ترابية  �سيادة  نطاق  تعريف  مبا�رشة على  الغربي  احلدود  القانوين-ال�سيا�سي خلط  البعد  يحيل 

 1900 اتفاقية يونيو  الثامنة من  املادة  اأويل نظري خال�ش. وهذا، حتى ولو كانت  اإن مل يكن يف ت�سور  تطبيقه 

اأن »احلدود املحددة من طرف هذه التفاقية )...( قد ر�سمت على اخلرائط )..( و)اأن(  تن�ش �رشاحة على 

احلكومتني تلتزمان بالقيام يف ظرف اأربعة اأ�سهر ابتداء من تاريخ تبادل امل�سادقة عليها، بتعيني املفو�سني الذين 

بالرتباط  امل�ستعمرين  لهو�ش  ونظرا  والإ�سبانية«.  الفرن�سية  املمتلكات  بني  الفا�سلة  اخلطوط  بر�سم  �سيكلفون 

الوفاء  با�ستحالة  ا�سطدموا  ما  �رشعان  فاإنهم  احلدود،  واإقامة  والع�سكرية  ال�سيا�سية  القوة  ممار�سة  بني  املتبادل 

. ومل تكن ا�سرتاتيجية »الرت�سيم« 
18

بالتزاماتهم التي تعهدوا بها يف خ�سم �رشاع امربيالية مطلع القرن الع�رشين

ال�ستثناء  مثابرة.  بطريقة  مدعومة  احلدود،  و�سع  عملية  يف  اأ�سا�سية  مرحلة  ت�سكل  والتي  ثابتة،  مواد  بوا�سطة 

الوحيد كان الراأ�ش الأبي�ش املعروف بوجود ن�سب اإ�سمنتية حتمل حرف »F« لالإ�سارة اإىل املنطقة الفرن�سية من 

. مت النتقال ب�سهولة من منطقة اللتقاء بني املجالت 
19

جهة، واحلرف»E« للممتلكات الإ�سبانية، من جهة اأخرى

فا�سل  اأي خط  القانوين،  باملعنى  اتفاقي  للكلمة، وهو خط  الفرن�سي  باملعنى  اإىل مفهوم احلد، احلدود  املكملة 

عدم  اإىل  روؤ�سائه  انتباه  ملفتا  الق�سور  هذا  مبكر،  وقت  يف  فرن�سي،  قائد  �سجل  ذلك  ومع  �سيا�سي.  لرتاب 

�سالحية املفهوم الفرن�سي للحدود يف الو�سط ال�سحراوي. وقد لحظ، عن حق، اأنه »يف منطقة ماأهولة ب�ساكنة 

من الرحل ل غري، ما القيمة التي قد تكون حلدود يتجاهل خطها مراعي قبائل الرحل التي تتنقل تعاقبيا من جانب 

 .
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اإىل اآخر من هذا اخلط النظري تبعا حلاجياتها من الكالأ ؟«

الهجرات الوا�سعة النطاق لقبائل املغرب ال�سحراوي تدرج هذه القبائل يف كثافة �سيا�سية واجتماعية هي ذاتها 

نتاج تاريخ طويل لت�سكيل اإقليمية املجموعات. لقد اأجرب التكيف التدريجي مع الأنظمة البيئية هذه املجموعات 

الب�رشية على اعتماد الرعي الرتحايل كاأعلى منط لال�ستفادة من املوارد عرب التنقل امل�ستمر )البيئي واملوؤ�س�ساتي( 

بحثا عن مراع للقطعان، تكون اأحيانا نادرة وموؤقتة. خلف احلرية الظاهرة، ل بل الفو�سى، التي يبدو اأنها توجه 

تراتبي وجمايل مع  تنظيم  اإطار  الرعاة يف  بثقلها على حركة  واجتماعية  �سيا�سية  اإكراهات  تنزل  الرحل،  حركة 

التي �سيقوم الحتالل ال�ستعماري  القبلية(  الولء واحلماية وتدبري املجالت  �سيا�سية ورمزية )اآليات  متطلبات 

 . 
21

بتغيريها على نحو حم�سو�ش
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املجال الرتحايل حممل باملواقع التي غالبا ما تبدو على اأنها خالية و قلما تنتمي لأزمنة منظمة، يف حني اأن هذه 

املناطق » جتد روابطها يف التقومي ولي�ش يف احلدود، و[هناك] بكل موقع تواُجٌد ُمركز للتنوع الب�رشي والجتماعي 

. 
22

والقت�سادي، ُمنِتجاً من جديد ملجموع املحيط تقريبا«

بدورها  والتي  بكاملها،  الجتماعية  البنية  اإنتاج  دورة  على  عرقلتها،  مبجرد  مبا�رشة،  النتجاع  دوائر  اأثرت 

�ستحول، قدر ا�ستطاعتها، قنوات اإدارة التخوم و جمموعات الرحل. لقد �سعت القوتان ال�ستعماريتان با�ستمرار 

اإىل اإخ�ساع قبائل املغرب ال�سحراوي حتت رايتها، مطبقة القاعدة نف�سها [املعمول بها] بباقي امل�ستعمرات: فر�ش 

  .
23

احلكم ال�ستعماري يعني نزع �سالح رجال القبيلة و اإعالن موت املا�سي
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التي ا�ستغرقها الحتالل  بالطريقة نف�سها، طوال احلقبة  اإىل خط احلدود  نظر 
ُ
يـ الفرن�سيني والإ�سبان، مل  بني 

ال�ستعمارية،  الأحزاب  ودفعت  واملوؤ�س�ساتي،  الع�سكري  تفوقهم  من  واثقني  الفرن�سيون  كان  ال�ستعماري. 

الوا�سعة التاأثري، الع�سكريني اإىل احل�سول على اأق�سى قدر من امل�ساحات باإفريقيا ال�سمالية. والواقع اأنها لمت 

. كانت 
24

ب�سدة ديلكا�سيه )Delcassé( على ت�سخيمه لوزن الإ�سبان و على منحه اإياهم امتيازات دون وجه حق

. مل يتاأخر 
25

فرن�سا تنادي با�ستمرار مببداأ ال�سيطرة الفعلية على الأرا�سي كو�سيلة ل�رشعنة العرتاف بامل�ستعمرات

اجلهاز ال�ستعماري الأفريقاين الإ�سباين، بدوره، يف تاأكيد حقوقه على الأرا�سي نف�سها و »التاأ�سف على اأنه يف 

اإيجيل وعموما  باأرا�سي غينيا ال�ستوائية، �ُسلمت لفرن�سا حقوق ال�سيطرة على مالحات  مقابل بع�ش التنازلت 

 ،
26

»)Rizzo( و ريزو )Quiraga( كرياغا ،)Cervera( على اآدرار املوريتاين، املكت�سبة بف�سل حمالت �سريفريا

علما اأنه ل يبدو اأن تق�سيم الراأ�ش الأبي�ش كان مر�سيا لالإ�سبان الذين راأوا فيه اإذلل اآخر من حيث كونه مل ياأخذ 

.
27

بعني العتبار ما�سيهم التو�سعي واأ�رش ب�سناعة ال�سيد بجزر الكناري

 ∫ÓàM’G ¿ÉHEG ¿ƒ«©dG QÉ£e

(.ä.Ü) ÊÉÑ°S’G
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مبكر،  وقت  منذ  الفرن�سيون،  يتوفر  امل�ستعمرات.  ولإدارة  للح�سور  منوذجان  اجلدال  هذا  اأ�سل  يف  يلوح 

على �سبكة موا�سالت ع�سكرية وموؤ�س�ساتية متقدمة. اأن�ساأوا �سل�سلة من املراكز على طول احلدود وقاموا مبكرا 

املناوئة لهم. مل يكن  القبلية  ا�ستعرا�ش م�رشحي للقوة يف مواجهة املجموعات  باإدراج هذا احل�سور يف  للغاية 

لهذه الو�سعية مثيل يف اجلانب الإ�سباين، حيث تنعدم الو�سائل الب�رشية واللوجي�ستية على نحو مريع، و ذلك ما 

منع �سباطهم، ولفرتة طويلة، من املغامرة خارج ال�سواطئ ال�سحراوية. و فقط يف �سنة 1910، جتراأ حاكم وادي 

.
28

الذهب منذ 1903، فران�سي�سكو بنز ال�سهري، على اخلروج من اأ�سواره للذهاب اإىل اأطار

املمار�سة  باأن  والواعون  تقدمهم  من  الواثقون  مواقعهم،  يف  املعززون  وهم  اأنف�سهم،  الفرن�سيون  وجد 

ال�ستعمارية احلقيقية تتمثل يف ال�سيطرة الفعلية على احلدود، جمربين، و ملرات عديدة، على التدخل يف تراب 

بهذا  �سميت  املالزم  اأ�سار  �سيئا، يف نظرهم، لإعطاء معنى ملفهوم احلدود.  تفعل  لقوة ل  الأ�سل  خم�س�ش يف 

نا الإ�سبان جنوب بحرية املناطق الواقعة �سمال احلدود املثبتة 
َ
اخل�سو�ش اإىل اأنه »حتى الآن )اأكتوبر 1912(، تركـ

 colonel( كانت حملة العقيد موري .
29

باتفاقية 1900 والتي ل يجوبونها هم اأنف�سهم اأبدا، مبا اأنهم ل ميلكون اإبال«

Mouret( على مدينة ال�سمارة، و لزمن طويل، مثال �سارخا على هذا النتهاك املتعمد للحدود من قبل الفرن�سيني، 

كما ج�سد انطما�ش اإ�سبانيا و�سعف اإرادتها ال�سيا�سية والع�سكرية يف ال�سيطرة على املناطق ال�سحراوية. الت�سالت 

الإ�سبانية مع الركيبات واأولد دليم، على �سبيل املثال كانت قليلة وحمدودة يف اأ�سواق فيال �سي�سنريو�ش وكاب 

جوبي مما مل مينحهم �سوى نفوذ قليل يف بداية تدخلهم. يلخ�ش النقيب دوبا )Capitaine Dupas(، املتخ�س�ش 

النبيه يف رحل املغرب ال�سحراوي، هذا املوقف باأن كتب: »ينتظر الإ�سبان ا�ستقرارنا بال�سحراء لإعطاء متنف�ش 

.
30

للنقط الثالث التي يحتلونها على ال�ساحل«

الأ�سخا�ش  حلركة  مراقبتهم  توطيد  الفرن�سيون  امل�ستعمرون  بها  حاول  التي  للطريقة  �رشيع  بفح�ش  �سنقوم 

والقطعان. تعك�ش خماطر وتقلبات هذه ال�سيا�سة طيلة ال�ستعمار امل�ساعب امل�ستمرة التي واجهوها يف هذا ال�ساأن 

وعدم القابلية للتب�سيط الذي تبديه ت�سوراتهم يف النهاية لل�سيطرة الرتابية وللحدود مع اأولئك الذين �رشيعا ما 

. الغزو الفرن�سي للغرب 
31

�سموهم » كبار الرحل« املتخ�س�سني يف تربية الإبل التي تتطلب مناطق رعي �سا�سعة

ال�سحراوي املنجز انطالقا من ال�سينغال والت�سال مع هوؤلء كانا متاأخرين ن�سبيا. لقد توطدا بداية مبنا�سبة الرتل 

الذي احتل اآدرار �سنة 1909 باأوامر من العقيد غورو.

. اأرادت ع�سائر الركيبات 
32

وجد هذا الأخري الركيبات بتخوم اآدرار حيث كانت املراعي مالئمة لقطعانهم

احلا�رشة امل�ساهمة يف مقاومة الغزو التي قادها حمليا الأمري �سيد اأحمد، و لكن [مبا اأن] خميماتها وقطعانها كانت 

مهددة من قبل الهجمات ال�ستعمارية )بتورين وكدية اإيجيل(، فقد اأجروا حمادثات، بقيادة حممد اخلليل على 

1909. اإن الأمطار التي هطلت على زمور مكنت  وجه اخل�سو�ش، والذي كان الناطق با�سمها، يف اأواخر �سنة 

لذلك،       نتيجة  و�سيعملون،  ؛  »الن�سقاق«  اختاروا  الركيبات  باأن  الفرن�سيون  منه  ا�ستنتج  عام،  ان�سحاب  من 

التق�سيم  لهم  منحها  التي  املنطقة  �سمال  املتواجدة  الأرا�سي  احتالل  يف  نيتهم  اأكرب  بو�سوح  يظهروا  اأن  وقبل 

ال�ستعماري، على ر�سم خط فا�سل بني القبائل »اخلا�سعة« و »املن�سقة«، حا�رشين هذه الأخرية خارج خط مت 

التي مور�ست  القبائل اجلنوبية،  اأنهم مدافعون عن  اأنف�سهم على  . �سيدخلون، مقدمني 
33

ب�سكل تع�سفي ر�سمه 

عليها، لقرون عديدة، �سغوطات رعوية انطالقا من ال�سمال، يف �سيا�سة »اإخ�ساع« لـ »كبار الرحل« تاأرجحت، 

فر�ش  يف  الف�سل  ب�سبب  غالبا  و»التدجني«،  الع�سكري  العمل  بني  الأخريين،  لهوؤلء  الرعوية  للحركات  وفقا 

احلل الع�سكري.
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�سيجد كبار الرحل اأنف�سهم، لحقا عندما يعم اجلفاف �سمال، م�سطرين ل�ستخدام املراعي التي ي�سيطر عليها 

حريتهم  لي�ستاأنفوا  منهم،  خ�سوعا  الفرن�سية  الإدارة  اعتربته  ما  وهو  احلاجة،  عند  �سيفاو�سون  كما  الفرن�سيون، 

. ومل تتوقف الهجمات �سد القوات الفرن�سية، القبائل اخلا�سعة و»املوالني« 
34

عندما ي�ستطيعون ال�سعود �سمال

املجندين من بينها، بالكامل اأبدا. بالنظر اإىل اإنعدام الو�سائل الع�سكرية الكافية، ول�سيما فرق الهجانة )املجموعات 

�سيا�سات  جتريب  الع�سكريني،  من  يزالون  ل  كانوا  كلهم  و  ال�ستعمارية،  الإدارة  م�سوؤولو  �سيحاول  املرتحلة(، 

اأخرى لتقلي�ش [اأعداد] املقاومني املعولني على مالذ املنطقة امل�سماة اإ�سبانية، والتي مل يتم احتاللها، وعلى منطقتي 

درعة ووادي نون الراف�ستني للحماية الفرن�سية.

 Lieutenant-colonel( من طرف املقدم غادن ،
35

جرى التنظري ملا �سمي ر�سميا »�سيا�سة تدجني كبار الرحل«

. جرى اعتبار الرَكيبات واأولد دليم، 
36

Gaden(، املفو�ش العام �سنة 1917، والذي ظل م�ست�سارا حتى �سنة 1927 

القبيلتني املعنيتني ب�سفة رئي�سية، »اأجانب اأ�سدقاء«من املمكن فتح املراعي ال�رشورية لهم من وقت لآخر، دون 

القبائل املخ�سعة، يف مقابل �رشيبة حرب رمزية وحق الرعي. لقد متت  اأداء ال�رشيبة )الزكاة( املفرو�سة على 

اآن واحد تقوية الفرق املرتحلة )GN( والعرتاف باملراعي احلدودية يف ال�سمال و ال�رشق )التقاء القوات  يف 

ال�ستعمارية اجلزائرية واملوريتانية �سنة 1920 باحلنك(، قاطعة، يف احلالة الأخرية، طريق الغارات. مل تكن �سيا�سة 

التدجني هذه بال نتيجة، فقد متخ�ست عن بع�ش الهدوء الذي عزز املحتل، ما بني �سنتي 1919 و 1923 على وجه 

اخل�سو�ش، الفرتة التي مكث فيها كبار الرحل طويال بزمور. غري اأنها �رشعان ما اأبانت عن حمدوديتها ؛ فقد كان 

على املخيمات والقطعان اللجوء اإىل اجلنوب، فيما بني �سنتي 1924 و 1928، هربا من [موجة] جفاف طويلة يف 

ال�سمال. 

كان مربو املا�سية، �سنتي 1928 و 1929، ل يزالون متواجدين بوادي الذهب، حيث وجدوا بع�ش املراعى. 

ويف الواقع مل تتوقف الغارات، اأبدا، بل اتخذت بعدا جديدا ؛ فقد قام زعماء مقدامون، منحدرون من القبائل 

ال�ستعمارية،  القوات  ناجحة على  بهجمات   ،
37

قوية دينية  كاريزما  ذوو  �سيوخ  اأو  الباردي،  ولد  ا�سماعيل  مثل 

، مكنت فيما بعد من نهب القطعان املحلية على 
38

ول�سيما الفرق املرتحلة )GN( التي حققوا انت�سارات عليها 

نطاق وا�سع. كان ل�سعوبة الو�سول اإىل مراعي اجلنوب ال�رشورية للقطعان، يف الواقع، تاأثريات متناق�سة على 

القت�ساد الرعوي املهيمن يف ال�سمال. قام مربو املا�سية، يف غياب القدرة على تطوير ن�ساطهم من خالل حت�سني 

تدبري قطعانهم، بالإكثار من الغارات: اآلف الروؤو�ش من الإبل نهبت �سنويا، مبا فيها مطايا الفرق املرتحلة. كانت 

هذه احلمالت م�ساريع حقيقية ا�ستجابت لقواعد م�سابهة لتلك التي حتكم الأن�سطة التجارية: ُي�سدد ثمن اقرتا�ش 

اجلديد  القتنا�سي  التوجه  هذا  الغنيمة.  من  بح�سة  املعوزين،  للمقاتلني  املخ�س�سة  واملعدات  والأ�سلحة  املطية 

اأن التهديد كان  لالقت�ساد الرعوي، الذي جعلته  ال�سيا�سة ال�ستعمارية حمتما، حتول �سد هذه الأخرية، حتى 

الفرن�سيون  راأى  اآدرار وتكانت.  بنواحي  1930، لال�ستقرار  �سنة  الرحل،  اأكرث و�سوحا عندما ا�سطر كبار  اأي�سا 

احلماية  يلتم�سون  الأخريين  هوؤلء  اأن  [كيف]  وقطعانهم،  رعاياهم  اأمن  �سمان  على  القدرة  غياب  يف  بالفعل، 

مبا�رشة من املقاومني. وميثل ان�سقاق وموت اأمري اآدرار �سيد اأحمد يف مار�ش 1932 ذروة فرتة القالقل التي متيزت 

ببع�ش العجز لدى القوات ال�ستعمارية. 

ولكن  ممدودة  اليد  »�سيا�سة  ب  لت�ستبدل   ،1927 �سنة  غادن  انتهجها]  [التي  التدجني  �سيا�سة  عن  التخلي  مت 

ال�سالح جاهز«، ح�سب التعبري املثري لع�سكري فرن�سي باآدرار. متت تقوية الفرق املرتحلة واأدمج موالون باأعداد 

كبرية و �سلحوا ليقوموا بدورهم بنهب قطعان الركيبات التي ترعى باملناطق القريبة. واأجرب كبار الرحل على اأن 
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يطلبوا اإنهاء املعارك يف فرباير 1933، وهو ما ح�صلوا عليه مقابل غرامة حرب وقبول اأداء �رضيبة الزكاة، مثل 

املوريتانيني، عندما يتواجدون باملنطقة الفرن�صية. هذا »اخل�صوع« ناجت اأي�صا عن تطور و�صع املقاومة بال�صمال، 

ذلك اأن تافياللت احتلت �صنة 1934 وقل�صت جيوب املقاومة باملغرب من قبل القوات اال�صتعمارية كما احتلت 

تندوف يف ال�صنة ذاتها من طرف القوات الفرن�صية القادمة من اجلزائر. التقت الفرق الفرن�صية املتجمعة انطالقا 

اإدارة للتخوم اجلزائرية املغربية، من جملة  اإن�صاء  اأم غرين. و�رضعان ما مت  ببئر  من اجلزائر واملغرب وموريتانيا 

مهامها مراقبة تنقالت كبار الرحل. و خالل مدة ق�صرية مور�صت نظريا مراقبة مبا�رضة على الذين اأعيد تنظيمهم يف 

قبائل وع�صائر حتت �صيطرة زعماء خمتارين، ورفعت ال�رضائب عن الذين اعرتفوا مبطلق ال�صيادة الفرن�صية ونظمت 

هذه  بقيت   .
39

االإدارة مراقبة  حتت  اخلا�صة«،  االنتجاع  »رخ�صة  نظام  بوا�صطة  االإ�صبانية  املنطقة  نحو  التنقالت 

املراقبة حمدودة وارجتالية، وح�صل الركيبات بالفعل، مع مر�صوم »احلرية الكاملة يف الرتحل« )20 يونيو 1936(، 

 .
40

على اإمكانية اال�صتغالل املنتظم للمراعي اجلنوبية، االإجراء الهادف اأ�صا�صا اإىل تثبيتهم ب »الرتاب الفرن�صي«

يبدو لنا اأن اإحداث احلدود اال�صتعمارية وما ا�صتتبعته من تدبري للمجال الذي يجوبه الرحل كان له عواقب 

كربى على االقت�صاد الرعوي ل�صاكنة املغرب ال�صحراوي.

ال�صحراوي  للغرب  الفرن�صي  اال�صتعمار  لتج�صيد  امل�صتخدمة  والع�صكرية  وال�صيا�صية  االإدارية  1 - املراقبة 
كانت نتيجتها االأوىل واالأكرث بداهة، اختالل ا�صتغالل »االأرا�صي القبلية« ال�رضورية لتنمية هذا االقت�صاد الرعوي 

بتقييدها وتعطيلها مل�صارات مربيي املا�صية و قطعانهم التي لزم اأن تكون مو�صوع »جتميع« �صارم.

2 - �صتوؤدي هذه االإكراهات، التي نزلت بثقلها على ممار�صة االأن�صطة الرعوية مبرور الوقت، اإىل اإعادة توجيه 
اأكرث »نهبا« لتجمع القطعان، مبعث ال�رضاعات املناطقية امل�صعفة للمقاومة.

3 - اإن ما مت حتديه من قبل ال�صيطرة اال�صتعمارية هي عموما دينامية االنتماءات القبلية والتحالفات ومواثيق 
اأمور  بني  من  موؤدية،  املفتوحة،  املجاالت  هذه  ا�صتغالل  لطرق  الدوري  التعديل  اإىل  تقود  كانت  التي  احلماية 

اأخرى، اإىل اإن�صاء الهيمنة الرعوية الن�صبية.

كان بع�ض اال�صتعماريني مدركا لذلك اأي�صا، واأحيانا منذ اأوائل الفرتة اال�صتعمارية. لقد اعرتف بول مارتي، 

خدع من طرف االأهايل املربزين يف علم الد�صائ�ض وفن زرع الفنت 
ُ
كمطلع حقيقي، باأنه »اإذا ما كنا ال نريد اأن نـ

لهم  واأن تعني  لها،  تابعون  التي هم  االأوروبية  القيادة  لهم  اأن حتدد  ينبغي  ال�صلطة،  والوقيعة بني جمموع ممثلي 

مناطق الرتحل واالنتجاع، واإنزال العقاب ال�صديد -و�صوال اإىل ت�صمني حق التعقب- مقابل كل اإخالل بالنظام 

. كانت الزمة الت�صور �صبه االإداري للحدود طموحا ال ميكن الدفاع عنه لبقرطة الرتحال. و�رضيعا ما قام 
41

القائم«

اأن خطا  اإجبارية، و�صحيح  لنا  تبدو  التي  ال�صلطة  الرحل ال تعي  باأن »قبائل كبار  باملعاينة و اعرتفوا  امل�صتعمرون 

مر�صوما على االأر�ض �صيبقى عاجزا عن االإحاطة بامل�صاكل التي يثريها وجودهم و ت�صورهم للعالقات االإن�صانية 

 .»
42

)...( فعند البدو، )...( ينبغي اأن يحل مفهوم النفوذ حمل مفهوم احلدود

�ملناف�سة بني فرن�سا و�إ�سبانيا 

�رضعت االزدواجية اال�صتعمارية، التي حتيل على منوذجني خمتلفني لل�صيطرة على ال�صكان الرحل، وفاقمت 

فعالية  الإحباط  واالأفراد  والع�صائر  القبائل  من[  ]كل  ا�صرتاتيجيات  وتو�صع  و�صتنوع  واملجايل  الب�رضي  التف�صخ 

االختالف.  يعمل  حيث  لالحتكاك  مكان  مبثابة  هادئة،  كمنطقة  ظهرت  قلما  التي  االأخرية،  هذه  كانت  احلدود. 
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معادية من طرف  �صيا�صة  اأو  اأنها �صعف  و ف�رضت، عن خطاأ، على  واملجتمع،  املجال  فهم حتوالت  اأ�صيء  لقد 

للعواقب  حقيقي  اأثر  اال�صطرابات  هذه  يف  يرى  اأن  يف  اإرادة  هناك  تكن  مل  اإ�صبانيا(.  اأو  )فرن�صا  اخل�صم 

اجلغرافية واالإن�صانية للحدود. هذا ما دفع املقدم جيليي )Le commandant Gillier( اإىل اأن يدون �صنة 1926 

اأنه لن يتم اإزعاجهم من طرف احلاميات ب�صاحل وادي الذهب التي  باأنه:»باإمكان املن�صقني، وهم متاأكدون من 

الذين  الفرن�صية  زمور  منطقة  من�صقو  يقوم  االإغارة.  احرتاف  يف  اأمان  بكل  االنخراط  اأبدا،  ال�صاطئ  تغادر  مل 

يريدون اال�صتفادة من االأمن ذاته، بنقل خميماتهم اإىل وادي الذهب، قبل اأن يذهبوا يف احلملة. هكذا ينظم كل 

هوؤالء النهابني، باملنطقة التابعة لل�صلطة االإ�صبانية، الع�صابات التي �صتقوم بنهب البلدان املجاورة. وعندما تتم 

مطاردتهم من طرف مفارز هجانتنا، يلجاأون اإىل اأر�ض اأجنبية عند احلدود التي ت�صطر فرق �رضطتنا اإىل التوقف 

لي�رضع  املغربية،  اجلزائرية  التخوم  اإن�صاء  غداة   ،1935 �صنة  انتظار  الواقع  يف  الالزم  من  كان  لقد   .
43

عندها«

االإ�صبان يف احتالل املناطق الداخلية من البالد، باحللول اأوال بال�صمارة، و بهدف التوفر على و�صائل القيام بذلك 

.)mia( قاموا بدورهم باإن�صاء وحدات الهجانة

على  البداية  منذ  تاأ�ص�ض  احلدودية  املراقبة  قاعدة  على  اال�صتعمارية  ال�صيادة  جمال  ت�صكيل  اأن  واحلال 

احلدودية،  باملناطق  مبالني  ال  االإ�صبان  يكن  مل  واإ�صبانيا.  فرن�صا  بني  املعلنة  ال�صيا�صية  واملعار�صة  التناف�ض 

يف   – متاأخرين  ولو   – كذلك  هم  بداأوا  فقد  واالإدارية،  الع�صكرية  بنيتهم  كثافة  �صعف  من  الرغم  وعلى 

جتهيز م�صالح ا�صتعالماتهم، يف اآن معا، اإزاء قبائل املغرب ال�صحراوي ويف مواجهة املراكز الفرن�صية ب�صمال 

البعثة  رئي�ض   ،)Le lieutenant Carlos Norena( نورينا  كارلو�ض  املالزم  �رضح  وجنوبها.  م�صتعمراتهم 

اإىل اللجنة امل�صرتكة الفرن�صية االإ�صبانية الإدارة مناطق احلدود، يف تقرير ناري، باأن: »املخططات التي حددت 

فيها )ح�صب الفرن�صيني( مناطق ترحال خمتلف القبائل معربة مبا فيه الكفاية. ويحدد الفرن�صيون لتكنة منطقة 

من  جزءا  واإزركيني  ويكوت  تكنة  ت�صمى  قبائل  ت�صكل  احلمراء.  ال�صاقية  حتى  للمخطط،  وفقا  ت�صل،  ترحال 

تندفع  قطعانهم  اأن  حني  يف  الفرن�صية،  املنطقة  اإىل  ينتمون  اأو�صى  واآيت  حل�صن  اآيت  ولكن  االإ�صبانية،  املنطقة 

جماعات  كل  باجتذاب  الفرن�صيني  قيام  الأن  الع�صائر،  ح�صب  التوزيع  درا�صة  ينبغي  �صحرائنا.  داخل  كثريا 

لنا احلق  اأن يكون  التباحث معنا، دون  بعد ذلك  ثم  بالكامل،  لهم  تابعني  يعتربوهم  باأن  لهم  ي�صمح  القبائل ال 

املخطط  االأطراف...  مرتامية  م�صاحات  اإىل  هامة وحتتاج  ما�صية  الركيبات  احتادية  متتلك  مناهجنا.  فر�ض  يف 

الفرن�صي م�صلل بكل �رضاحة، اإنه مينح للركيبات لكوا�صم، يف ال�صنوات غري املمطرة، كما ميكننا االطالع على 

ذلك، منطقة ترحال غري مطابقة للواقع. �صكلت ه�صبة الكعدة، املتواجدة بالكامل داخل منطقتنا، على �صبيل 

املثال، منطقة تخييم لهم؛ هكذا غدت ت�صميتهم بــ »حمميني فرن�صيني« جريئة نوعا ما وجمانية. و هذا ي�صكل 

ا�صباين:  تراب  يف  اأي�صا  بذلك  يقومون  فاإنهم  فرن�صي،  تراب  يف  يرتحلون  كانوا  ما  اإذا  احلل.  �صائكة  م�صاألة 

. وا�صل االإ�صبان، الذين 
44

ارتباطهم بهذه االأمة اأو تلك هو اإذن م�صاألة ال بد من النظر فيها التخاذ قرار نهائي«

خاب اأملهم يف ال�صيا�صة الفرن�صية جتاه املجموعات القبلية، مالحظاتهم مذكرين، على الرغم من التناق�صات 

تتعامل  )الركيبات(  اأوالد مو�صى  اأن ع�صائر  اإىل  اأن ملحوا  للفرن�صيني  »�صبق  باأنه:  القبلي،  التق�صيم  بخ�صو�ض 

كانوا  اإذا  ولكن  تري�ض،  وبجنوب  باأطار  يعي�صون  اجلليل  اأهل  واأن  لوي�ض  �صان  �صلطات  مع  طويل  زمن  منذ 

يق�صمون القبيلة يف هذه احلالة اخلا�صة )...( ملاذا ال نقوم نحن بال�صيء نف�صه فيما يخ�ض اآيت حل�صن، اآيت 

فاإنهم لن  بالفعل،  االأمر هو كذلك  اأن  اإ�صبان؛ ومع  دليم  اأوالد  باأن  الفرن�صيون  لقد اعرتف  اأو�صى ولكوا�صم؟ 

  .
45

اأية فر�صة الجتذابهم نحوهم« يفوتوا 
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ن�ساء واأطفال يف العراء نتيجة عملية 

اإيكوفيون الع�سكرية )فرباير 1958(
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كانت املناف�صة �رض�صة و�صعت كل قوة ا�صتعمارية اإىل التقليل من اأهمية عمل اخل�صم والتنديد بت�رضفاته ال�صيئة 

مقو�صة �صيا�صته جتاه القبائل. ويقدم اأوالد دليم اأمثلة �صارخة على جنون ال�صيادة هذا، غري القابلة للتحقق بالفعل 

عمليا. الحظ فردريك دو ال�صابيل )Frédéric de Lachapelle(، املتخ�ص�ض الفرن�صي الرائد يف اال�صتعالمات 

ال�صحراوية الذي مت اإيفاده يف اأواخر الع�رضينيات لتقييم الو�صعية مبوريتانيا، باأن: » اأوالد دليم يكونون قبيلة حماربة 

للغاية، وهي املجموعة املهمة  الوحيدة التي ميكنها اأن تكون يف معظمها على االأقل، مو�صوع مطالبة من قبل ا�صبانيا. 

 .
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باإمكانهم اإذن اأن ي�صكلوا خطرا علينا اإذا ما اأ�صبحوا معادين واأن يجذبوا اإليهم املتذمرين مبنطقتنا والنهابني«

وانطالقا من احلدود اجلنوبية دائما، حاولت ال�صلطات االإ�صبانية حتويل قبائل املنطقة الفرن�صية من خالل منعها 

اأو  االأمان  ب�رضيبة  وال  »الزكاة«  لع�صور« وال ب   « مطالبتهم ال ب  اإىل حد عدم  اآدرار  نحو  الهبوط  من  مبهارة 

الفرن�صيني  الذين ي�صتمرون يف الدوران يف فلك  اأي�صا  ]العامة[، واإىل جانب هذه االمتيازات هددوا  بال�رضيبة 

اأنه مرارة،  بدون  لي�ض   ،)Paul Marty( مارتي  بول  ا�صتخل�ض  وقد   .
47

�صي�صنريو�ض فيال  مع  املتاجرة  من   باملنع 

» عندما يعود اأوالد دليم اإىل الهجوم، �صيفر�ض اإجراء اأخري نف�صه، وينبغي اأن ميرر بطريقة منطقية قبل ر�صم احلدود 

.
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الرتابية: اإنه توزيع القبائل بني النفوذين الفرن�صي واالإ�صباين. القيادة هنا لي�صت م�صاألة ترابية«

يتفكهون  امل�صتعمرون  كان  ما  وقف  هاج�ض  اأ�صبح  مع�صكرة،  منطقة  اإىل  االأر�صية  احلدود  حتويل  حلظة  منذ 

بت�صميته »غارات النهابني« ملحا اأكرث فاأكرث. واإذا كان اأغلب ال�صباط الفرن�صيني جممعا على »حق املطاردة« الذي 

1911 حول ذلك  �صنة   )Messimy( الوزير م�صيمي يعترب �رضورة حيوية ال�صتمرار مناطق �صيطرتهم، فقد كتب 

باأنه »م�صتعد لل�صماح مببداأ مطاردة املغريين �رضيطة اأن يكون حتمي ال�رضورة، �رضطا ح�رضيا لكل احتالل جديد 

لالأر�ض )...( ومينع منعا باتا، عالوة على ذلك، اقتحام الهجانة لرتاب وادي الذهب خارج حق املطاردة املحتمة. 

 .
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اأنتم تفهمون، وال�صيما يف الظروف الراهنة، �رضورة تاليف التباحث مع اإ�صبانيا«

خ�صعت مناهج ال�صيطرة، املتمف�صلة حول خمتلف مكونات النظام الرتابي واالإداري، دوما ملفهوم ال�صيادة 

و الهوية ال�صيا�صية، وتطورت احلدود اال�صتعمارية ب�صهولة لت�صبح موؤ�ص�صة مناطقية ؛ وهذا يف�رض كيف كان لدى 

القيام  يف  وتتمثل  ح�صا�صية،  اأكرث  اأخرى  مهمة  احلدود،  وحرا�صة  املخيمات  حركة  �صبط  اإىل  اإ�صافة  ال�صباط، 

احلاجة  مثل هذه  وتعر�ض   .
50

الع�صكرية اأن�صطتهم  مراكز اجلريان وعن  املعلومات عن حاميات  بجمع  با�صتمرار 

امللحة يف مفهوم جهاز املراقبة القمعي الأو�صاع �صبه كاريكاتورية. لقد كتب بيالي )Beslay( باأنه : »حتت عنوان 

تاأكيد ال�صيادة الفرن�صية على بع�ض االآبار احلدودية التي ينازعنا االإ�صبان ملكيتها  اأي�صا  مراقبة احلدود، كان علي 

يتم فقط تاليف  اإبلهم. كان  لتوريد  اإليها  ياأتون  االإ�صبان  الفرن�صيون والهجانة  الكوم  التي كان حرا�ض  و   )...(

االلتقاء هناك لتجنب خلق حوادث دبلوما�صية غري مرغوب فيها. وطبعا كان الرحل يبت�صمون من هذا ال�صجار 

 .
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غري الالئق، فاملاء هبة من اهلل ال ميكن الأحد بال�صحراء ادعاء ملكيته«

بني الرتحال واالنتجاع، بني امل�صاحات ال�صحراوية ال�صا�صعة واملراعي الغنية، بني الواحات املخ�رضة املزودة 

لقرون  املمتد  والرتابط  للتباين  �صورة  ال�صحراوي  املغرب  مينح  ال�صنوية،  التبادل  واأ�صواق  االأ�صا�صية  باملنتجات 

متعددة. ترتاكب اأمناط العي�ض به وتتداخل وال ميكنها اأبدا اأن تتوافق مع حدود مفرطة يف اجلمود. اختزل الفرن�صيون 

اأن  ب�صاطة  بكل  مت�صورين  االأمني،  لهاج�صهم  امل�صوه  املنظور  نون، يف  بوادي  ا�صتقرارهم  قبل  الو�صعية،  هذه 

متوين  و�صائل  وتافياللت  العليا  ودرعة  الغربية  باين  وواحات  نون  وادي  من�صقي  لدى  يجدون  زالوا  ال  »الرحل 

. اأ�صبحت مراقبة اآيت او�صى واآيت حل�صن حتتل حيزا مهما يف الكتابات 
52

هامة، و ال�صيما االأ�صلحة و الذخائر«

اال�صتعمارية بوادي نون، مقدما مثاال اإ�صافيا، مربهنا على االحتكاكات بني القوتني اال�صتعماريتني وتورطهما املثري 

يف اإدارة احلدود ال�صمالية وال�صمالية ال�رضقية.
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الرحل،  لقبائل  بالن�صبة  نون  وادي  وموا�صم  الأ�صواق  واحليوية  اخلا�صة  االأهمية  فهم  اإىل  االإ�صبان  انتهى  لقد 

ورغبة منهم يف معاقبة الفرن�صيني �صلكوا، على نحو ظامل، �صيا�صة اإغالق  ممنهجة مبنطق احلدود العازلة. قام مركز 

اآ�صا، �صنة 1940، باالإخبار عن اأن االإ�صبان قد نظموا عددا من الدوريات، على طول وادي درعة، حول حميط 

زيني، مهمتها توقيف كل االأ�صخا�ض، بغ�ض النظر عن انتمائهم القبلي، ال�صاعدين نحو ال�صمال يف اجتاه اأكليميم 

للذهاب اإىل �صوق �صيدي الغازي. و مبجرد توقيفهم » كانوا يطردون ق�رضا نحو اجلنوب، ما مل يوافقوا على حمل 

. بل ذهب ال�صباط االإ�صبان، وعيا منهم بالنجاح ال�صيا�صي لالأ�صواق واملراعي املعتمدة 
53

ال�صالح ل�صالح اإ�صبانيا«

اأ�رضير و مل يعد  القبائل من املرور اإىل املنطقة الفرن�صية »للو�صول اإىل مو�صم  من طرف عدوهم، اإىل حد منع 

  .
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ي�صمح باأي ]ن�صاط[ جتاري حتت طائلة ال�صجن«

اأ�صبحت قبائل مربيي االإبل، على جانبي املنطقتني، وهي املنقادة ملراعيها وخطوط ترحالها املاألوفة، مو�صوعا 

املراجع  من  ي�صت�صف  ما  هذا  واحدة.  ا�صتعمارية  دائرة  يف  متع�صف،  نحو  على  تثبيتها،  بهدف  م�صتمر  ل�صغط 

يت�صجلوا  »اأن  الراغبني يف  اأو�صى،  باآيت  االإ�صبان  ينزله  الذي  ال�صغط  اإثارة ق�صية  التي ال تتوقف عن  الفرن�صية 

اأعمال ال  اأنه، كما يقول الفرن�صيون »هناك  . واحلال 
55

ياأتوا للح�صول على ح�ص�صهم من املراكز« لديهم، واأن 

اأرا�ض  اأو�صى(  اآيت  ع�صائر  )اإحدى  ومليل  اإدا  لدى  باأنف�صنا،  نحن  منا  اأكرث  اإزاءها  �صيء  فعل  االإ�صبان  ي�صتطيع 

   .
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زراعية �صمال وادي درعة وب�صاتينهم يف جنوبه. واملطر ي�صقط تارة �صمال وادي درعة و طورا جنوبه«

احتلوها  التي  املنطقة  داخل  الرحل  كبار  مراعي  االإ�صبان على  مار�صها  التي  املبا�رضة  لل�صيطرة  املتاأخر  الطابع 

املراجع  كانت  اإذا  الرعوية.  اأن�صطتهم  وعلى  االأخريين  هوؤالء  على  اآثار  دون  بقيت  ال�صيطرة  هذه  اأن  يعني  ال 

]اأنه[  موؤهل،  �صهادة مالحظ  لدينا  فاإن  الفرن�صية،  باملنطقة  ]نظريتها[  من  وفرة  اأقل  النقطة،  االإ�صبانية، حول هذه 

االإثنولوجي خوليو كارو باروخا )Julio Caro Baroja(، الذي اأجرى اأبحاثا معمقة �صنتي 1952 و 1953، يف 

  .
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امليدان ال�صحراوي، حول تطور الرتحال على وجه اخل�صو�ض

�صدد كارو باروخا، بعد االإ�صارة اإىل اأن �صعف الهياكل القبلية قد ثبت الدور الرئي�صي للـ »فريَك«... كوحدة 

اأماكن االإقامة، على ال�صمات الرئي�صية لتطور الرتحال خالل فرتة  لالإنتاج الرعوي يف توجيه التنقالت واختيار 

ق�صرية، اخلم�ض ع�رضة �صنة التي �صهدت ممار�صة االإ�صبان للمراقبة، و قبل اأن تتجلى مقاومة ال�صاكنة املحلية �صد 

اال�صتعمار االإ�صباين على م�صتوى جديد مع ت�صكيل جي�ض حترير اجلنوب املغربي: » يف املقام االأول، نزع �صالح 

االإ�صبانية  املنطقة  من  املتنقلة  للعائالت  باملرور  للرتخي�ض  نظام  اإحداث  ثانيا  املعارك.  يف  �صاركت  التي  القبائل 

واالأهايل  االإ�صبان  من  عنا�رض  �صكنتها  قرى  تاأ�صي�ض  ثالثا:  الهوية.  لتحديد  مكتب  ومعه  الفرن�صية  املنطقة  اإىل 

امل�صتقرين اأ�صا�صا. واقرتن هذا بخلق م�صالح اقت�صادية جديدة، بحركة نقدية بن�صب غري م�صبوقة، باإحداث مراكز 

 .
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�صحية،الخ«

بني  املا�صية  مربيي  حركة  طرف  من  م�صجعا  متزايد،  نحو  على  الرعوي  االقت�صاد  طبع  الذي  التفرد،  اأخذ 

املنطقتني الفرن�صية واالإ�صبانية، منعطفا جديدا مع �رضعة اال�صتقرار والتح�رض التي كان معظم م�صبباتها من خارج 

ا�صتغالله، يف هجرة  االإ�صبانية واكت�صاف فو�صفاط بوكراع وتعجيل  االإدارة  ت�صبب تعزيز   .
59

الرعوي االقت�صاد 

. ومثلما حدث 
60

جديدة للمعمرين الكطالنيني والكناريني ومنت املدن التي �صتلعب دور القطب اجلاذب للرحل

مبوريتانيا املجاورة، يف وقت الحق، بعد ا�صتقاللها، اختلق بهذه املدن املجتمع ال�صحراوي اجلديد الذي مل تعد 

ت�صغل فيه تربية املا�صية والرتحال املكانة احلا�صمة.
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م�سهد من احلياة اليومية للرحل )ب.ت.(

�لرحل و�حلدود �ال�ستعمارية:

��سرت�تيجيات �لتجاوز و�لتكيف

اجلديد،  اال�صتعماري  املنطق  مع  مبهارة  تتكيف  كيف  ال�صحراوي  باملغرب  االإبل  مربيي  قبائل  عرفت  لقد 

الهيكلية. �صعت كل  البيئية  املراقبة واملعطيات  مبادئ  االن�صجام بني  انعدام  ا�صتفادت من  ا�صرتاتيجية  واتخذت 

التقليل من  اأو  اأداء ال�رضائب لل�صلطات اال�صتعمارية  باأي ثمن عن التهرب من  اإىل البحث  قبيلة، هنا و هناك، 

مبلغها اإىل اأبعد احلدود. كانت املراعي وامل�صالح التجارية لقبائل مربيي االإبل هي العنا�رض الرئي�صية التي تنقاد لها 

جمموعات الرحل. هذا اال�صتغالل العملي للمجال و للظرفية كان ال�صبب االأ�صلي يف عمليات اخل�صوع االأوىل 

من طرف القبائل املذكورة يف بداية و�صع اليد اال�صتعمارية على تراب املغرب ال�صحراوي. �صنف علم النماذج 

اال�صتعماري الكال�صيكي �صورة القبائل اإىل »لدودة«، ]اأي[ التي مل تخ�صع اأبدا، و»مدجنة«، ]اأي[ التي توؤدي 

ال�رضائب و ترتدد على االأ�صواق، و»هاربة« ]اأي[ التي تتمل�ض بانتظام من الرقابة دون اأن تدخل يف االن�صقاق. 

واحلال اأن هذا التوزيع �رضعان ما اأبان عن حمدوديته، لي�ض فقط الأن ما اأملى موجة اخل�صوع هو توفر املراعي 

مبناطق الرتحال التقليدية، ولكن ]الأن[ خ�صوع بع�ض الع�صائر ال يلزم يف �صيء باقي القبيلة. 

جعلت التف�صخات الداخلية للمجموعات القبلية اخل�صوع ن�صبيا اإىل حد كبري. مثل هذه االنق�صامات توؤثر 

مبا�رضة على طبيعة العالقات مع امل�صتعمرين. وقد و�صف لوبيز بارغادو�ض )López Bargados( بطريقة مثالية 

. كان موقف القبائل، عالوة على ذلك، يتحدد ح�صب 
61

هذه الدينامية الف�صائلية لدى اأوالد دليم على جانبي احلدود

 .
62

تقويتها  يف  احلدود  جانبي  الأحد  التبعية  �صاهمت  والتي  القدمية  القبلية  بال�رضاعات  املتعلقة  اال�صرتاتيجيات 

واالإ�صبانية،  الفرن�صية  االإدارة  الق�صور يف  اأوجه  املتقن من  الرحل ومتكنهم  فطنة  اال�صتعمارية  التقارير  تظهر 

وجتعلهم خطوط ترحالهم يتحركون على جمموع االأرا�صي دون اإعارة اهتمام يف الغالب مل�صالح مراقبة الرحل. 

مل يخطئ املالزم مونيي-بويل )Le lieutenant Mugnier-Pollet( يف ا�صتنتاجه باأن »كبار رحل ال�صمال الغربي 

)الركيبات واأوالد دليم( يعمرون منطقة الكثبان هذه بقطعانهم من �صهر �صتنرب حتى �صهر ماي. عندما يحل الف�صل 

.
63

احلار، يطردون منها ب�صبب ندرة املياه، فيهاجرون حينئذ اإىل كثبان �صمال و �رضق اآدرار«
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عملية تفتي�ش ومراقبة جلنود فرن�سيني 

خليام البدو بال�سحراء اإبان عملية اإيكوفيون 

الع�سكرية )فرباير 1958(
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تقود امل�صارات وا�صعة املدى قبائل الرحل اإىل تنويع تنقالتها وفقا للظروف اجلوية باعتبارها �رضورة اأ�صا�صية 

اأن يغطي مدار ترحال  املمكن  االأمطار من  باأنه حتت رحمة  لناأخذ بعني االعتبار  املا�صية.  املوارد وتربية  يف تدبري 

قبائل  الذي عا�رض الأعوام طويلة  بيالي،  اأو�صح  مربع.  األف كلم   600 �صنوات،  ب�صع  قبلية، يف ظرف  ع�صرية 

اأهل �صيدي عالل )الركيبات( التي  الرحل ال�صحراوية، هذا التف�صيل من خالل املثال املتميز لع�صرية لكوا�صم 

»اأم�صت �صتاء 1941 بالكعدة، �صمال ال�صاقية احلمراء، لتهبط يف �صيف ال�صنة ذاتها اإىل جنوب اأزفال الذي يبعد 

بزهاء 800 كلم من هناك باآدرار موريتانيا« و ي�صيف بيالي، »يف ال�صنة ذاتها، وجدت ع�صائر اأوالد مو�صى من 

.
64

ركيبات ال�صاحل، بعد اأن اأم�صت ال�صتاء بتري�ض، نف�صها يف ال�صيف املوايل بتكانت على بعد زهاء 700 كلم«

االإدارة  الرتحال، عانت  العمل برتاخي�ض  بوا�صطة  املخيمات والع�صائر  البحث عن حتديد موقع  وحتى عند 

اخليام  وتفرق  احلدود  القرب من  ترحال خدمتها. جعل  اإنتاج  الفرن�صية م�صاعب يف  اأو  االإ�صبانية  اال�صتعمارية 

املراقبة �صدفية و�صبه م�صتحيلة و�رضيعا ما اأدركت القبائل باأن �صيا�صة االإكراه لن توؤدي اإال اإىل اإحالل الفراغ باملنطقة 

املعنية. 

لتو�صيح اأكرب للعبة املراقبة والتجاوز هذه، �صنتتبع م�صار زعيم ركيبي. »يف ربيع 1940، ترحل حلبيب ولد 

�صتنرب  اإال حوايل  املنطقة  يغادر هذه  ولن  فور غورو.  فرعية  بلعريَك،  ال�رضق،  ركيبات  لكوا�صم،  زعيم  البالل 

ليدخل اإىل وادي الذهب. التحق مبخيمات الركيبات االأخرى بالكعدة �صمال ال�صاقية احلمراء. يف �صهر دجنرب، 

والأن الكالأ اندثر متاما بالكعدة، قرر حلبيب تتبع حركة الركيبات االآخرين نحو اجلنوب. و�صل اإىل اآدرار �صطوف 

يف �صهر دجنرب 1941 ووجد به خميمات اأوالد دليم وال�صواعد وبع�ض اأوالد ال�صيخ الذين تاأخروا. بعد نفاد مراعي 

اآدرار �صطوف و تري�ض، دخل لكوا�صم اإىل موريتانيا يف مطلع �صهر فرباير، فاأقاموا بلك�صا وتيجرييت. اأهمل حلبيب 

االإخبار بو�صوله ومل يتقدم اإىل قيادة دائرة اآدرار. ويبدو اأنه ال يعرف قائد الفرقة املرتحلة باأطار املخيم على بعد 50 

. ويختتم التقرير باال�صتنتاج التايل: »يبدو �صلوك هذا الزعيم طبيعيا متاما. لقد اجتذبته املراعي 
65

كلم من خيامه«

نحو وادي الذهب بعد اندثارها يف ال�صمال ال�رضقي. ويبدو اأن جميئه اإىل جنوب وادي الذهب وموريتانيا اأماله 

 .
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هم توفري الكالأ لقطعانه«

مل تنجح رخ�ض االنتجاع يف التحكم بحركة ذهاب القبائل امل�صتمرة واإيابها بني احلدود، الأن الرتابية القبلية 

)territorialité tribale( املرتحلة ت�صمل العديد من تطبيقات احلركية التي اأدت اإىل التالعب باملجال احلدودي 

بجهازيه الع�صكري واالإداري. لقد بذلت املجموعات القبلية ق�صارى جهدها لتاليف اإح�صاء موا�صيها بالتهرب من 

هجانة الفرق املرتحلة وتفريق وحدة ترحالها )لفريكـ( ملنع عمليات حتديد املوقع القائمة على قاعدة املدونة القرابية 

 .
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وجتنب ال�صغط على املوارد

لتف�صل  اال�صتعمارية  للحدود  املادية  اخلطية  اإدخال  بعد  كبريا  تراجعا  �صهد  قد  الرتحايل  الرعي  اأن  يبدو 

على  ال�صيطرة  ا�صتوجبت  الثقايف.  ومر�صاها  الرتابي  عمقها  عن  املرتحلة  واملجموعات  الوحدات  فاأكرث  اأكرث 

يف  التالعب،  اإىل  ودفعهم  الرحل  حركية  تقل�ض  من  املزيد  يف  بدوره  �صاهم  معقدا  اإداريا  جهازا  الرتحال 

اال�صتعماريتني  القوتني  بني  التناف�ض  م�صخ  فرن�صيا.  واالآخر  اإ�صبانيا  اأحدهما  اأ�صبح  ترابني  بني  قا�صية،  ظروف 

التدريجي نحو  التحول  ]�رضعة[  ثابتة م�صاعفا بذلك  اإن�صاء نقط مراقبة  اإىل  اأدى  بينما  الرحل مبجالهم،  عالقة 

حمولة  العملية  هذه  وتكثيف  بتقوية  �صوى  وال�صيا�صية  املناخية  والظروف  اجلفاف  يقم  ومل  مكثف.  ا�صتقرار 

الرحل اإىل ك�صابة »متربجزين«.     
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الكلمة  يف  موجود  الفرن�سية   »frontière« كلمة  جذر   -  1
 »front« و يحتفظ دائما من عبارة .frons ،frontis الالتينية

ع�سكرية  داللة  هناك  ما.  خ�سم  ملواجهة  متقدم  خط  بفكرة 

قوية يف الكلمات امل�ستقة من »front« كـ »frontière« ، على 

الذي   ،»frontière« لـ  املعا�سر  املعنى  اأن  يبدو  املثال.  �سبيل 

القدمي  النعت  من  انحدر  قد  ع�سر،  الرابع  القرن  يف  ظهر 

»frontier« الذي يعني »الذي يواجه«. للمزيد من التفا�سيل 

اال�ستقاقية ، اأنظر: 

Tomke Lask, « Frontière : le sens de la fron-
tière », Quaderni, n° 27, automne 1995, 65-
78 et Michel Foucher, Fronts et frontières, un 
tour du monde géopolitique, Fayard, Paris, 1991.

2 - اأنظر:  
Person, Y., « L’Afrique Noire et ses frontières », Re-
vue française d’Études politiques africaines ; Saut-
ter, G., « Quelques réflexions sur les fron-
tières africaines », Problèmes de frontières dans le 
tiers monde, l’Harmattan, Paris, 1982, pp. 41, 
51 ; Ganiaje, J., Deschamp, H. et Guitard, 
O., L’Afrique au 20 e siècle, PUF, Paris, 1976.

3 - Chamayou-Kuhn, C., et al., « Frontières 
en question. Approches critiques d’un objet 
et d’un outil », Trajectoires, n° 2, novembre 
2008, 3-8.

4 - Brownlie, I., African boundaries : a legal and 
diplomatic encyclopaedia, University of  Califor-
nia Press, Londres, 1979.

اأنظر اأي�سا:

Rezette, R., Le Sahara Occidental et les frontières ma-
rocaines, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1975 :
حيث ن�سر املوؤلف خمتارات من االتفاقية )�ص �ص. 64-65( 

م�سحوبة بخريطة )�ص �ص. 72-73(. 

5 - Frank, E. Trout, Morocco’s Saharan frontiers, 
Droz, Genève, 1969.
يعتربان  واالإ�سبان  الفرن�سيني  اأن  بال�سبط  املوؤلف  ي�ستخل�ص 

تندوف مغربية. 

6 - Lazrak, R., Le contentieux territorial entre le 
Maroc et L’Espagne, Dar el Kitab, Casablanca, 
1974, 416-417 ; Trout, 1969, 193-200.

7 - لن يتاأخر اجلهاز اال�ستعماري الفرن�سي عن ن�سر جمموع 
الن�سو�ص املتعلقة بهذه االتفاقية يف: 

 L’Afrique Française. Renseignements coloniaux, 1912,
444-450.

اأنظر اأي�سا:

 Basdevant, J., « Le traité franco-espagnol du

 27 novembre 1912 concernant le Maroc »,
 Revue générale du droit international public, 22(3),
juillet – août – septembre, 1919, 433-464.

اإيفني الذي �سكل  8 - لن ندخل يف التفا�سيل املتعلقة بجيب 
هو اأي�سا جزءا من املنطقة االإ�سبانية. 

9 - Beslay, F., Les Reguibat, Paris, L’Harmat-
tan, 1989, p.14. 

كان بي�سالي، مع ذلك، اأحد كبار �سانعي املغامرة اال�ستعمارية 

الفرن�سية يف الو�سط ال�سحراوي الرتحايل.   

10 - BARGADOS, L., Arenas coloniales. Los 
Awlâd Dalîm ante la colonización franco-española 
del Sáhara, Bellaterra, Barcelone, 2003, p. 435.

11 - Ancel J., Géographie des frontières, Galli-
mard, Paris, vol. 1, 1939.

من  انطالقا  ال�سحراوي  الغرب  باحتالل  القيام  مت   -  12
»كبار  مع  االت�سال  يف  الفرن�سيون  يدخل  ومل  اجلنوب، 

�سنة  احتلوا متبكتو  متاأخر،  وقت  اإال يف  اإذن،  ال�سمال،  رحل« 

1894، لكنهم مل يحتلوا اأطار، الواقعة على بعد ب�سع مئات   
فرن�سية  جتارية  وكالة  اأول  لوي�ص،  �سان  من  الكيلومرتات 

�سمولية  اأكرث  حتليل  اأجل  من   ،1909 �سنة  يف  اإال  باملنطقة، 

من املمكن الرجوع اإىل:

Bonte, P. et Ould Mohameden, M., « La 
Mauritanie au passé recomposé », Spécial 
issue on Mauritania. Part I., The Maghreb 
Review, 2010, 35 (1-2) : 27-63.

13 - يوؤدى التمو�سع على �ساحل االأطل�سي اإىل تلطيف درجات 
�سكل  على  ذلك  ويكون  الرطوبة،  درجة  وارتفاع  احلرارة 

اأن هذه  اإال  �سباب، مما يالئم تكون غطاء نباتي اأكرث وفرة. 

كلم.   مائة  بطول  �ساحلي  �سريط  يف  مالحظة  غري  التاأثريات 

اأو  14 - طق�ص الت�سحية بالذبيحة، التي ت�سمن حماية فرد 
اأمامها الت�سحية بحيوان، �سائع بهذه املنطقة  جمموعة متت 

على وجه اخل�سو�ص و موجودة مبجموع املغرب العربي، راجع 

حول هذا املو�سوع :

Bonte, P., L’émirat de l’Adrar. Harîm, compétition 
et protection dans une société tribale saharienne, 
Karthala, Paris, 2008.

15 - LEFEVRE, H., La production de l’espace, 
Anthropos, Paris, 2000, 125.

16 - Saudan, M., « Géographie historique. 
Histoire d’une discipline controversée ou 
repères historiques », Hypothèses, Publications 
de la Sorbonne, n°1, 2001, 13.

:)B. Acloque( 17 - اأنظر املقال  املمتاز  ل�سديقنا  بنجامان  اأكلوك
« L’idée de frontière en milieu nomade : 
héritage, appropriation et implications po-

litiques actuelles », in Villasante CERVEL-
LO, M. (dir.), Colonisations et héritages actuels 
au Sahara et au Sahel : problèmes conceptuels, 
état des lieux et nouvelles perspectives de recherche 
(XVIIIe-XXe siècles), l’Harmattan, Paris, 
2007, vol. II, 351.

من  املدار  املرموق  الن�سر  م�سروع  من  الثاين  املجلد   -  18
 Les الذاكرة«  »اأماكن   Pierre Nora نورا  بيري  طرف 

يقول  »الذي  التذكري:  هذا  على  ينفتح   ،lieux de Mémoire
ما  اأر�ص  ا�ستمرارية  يف  جتذر  باحلدود،  وعيا  يقول  اأمة، 

تعريفها  دائما  تربط   )...( الواقع  يف  فرن�سا،  كانت   .)...(

 Les Lieux de( ( ».سيادتها� بتحديد مدقق لرتاب  الوطني 

 mémoire. La Nation, Paris, Gallimard، vol. 2,
.1986

احلدود،  مفهوم  منظري  كبار  اأحد  فو�سي،  مي�سيل  اختتم 

منوذج  اأ�سل  يف  فرن�سا  »كانت  العبارات:  بهذه  عمله 

قوية  دولة  اإن�ساء  على  الدوؤوب  العمل  اإىل  ي�سعى  جيو�سيا�سي 

اأمة واثقة من  وممركزة، تراب حمدد بو�سوح و مدافع عنه، 

الراأ�ص.«  م�سقط  حق  على  موؤ�س�سة  ومواطنة  املتفرد   قدرها 

.L’obsession des frontières, Paris, Perrin, 2007 : 207

املنجزة  واخلرائط  الطبوغرافية  الك�سوفات  حتتوي   -  19
من  منجم  على  اال�ستعمارية  احلقبة  من  االأوىل  ال�سنوات  يف 

بال�سحراء  اخلطية  احلدود  متثل  برمزية  املتعلقة  املعلومات 

االأهمية  له  اجلانب  هذا  وحتليل  قراءة  الدالة.  ومعطياته 

لي�ص مو�سوعنا  االإ�سباين  الفرن�سي  ن�ساأة االحتالل  نف�سها يف 

الرئي�سي يف هذا املقال. 

20 - Gillier Cdt, La pénétration en Mauritanie, 
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قافلة ت�سل اإىل تندوف، ح�سب 

و�سف كاميل دول�ش اإبان رحلته يف 

ال�سحراء )ر�سم جرياردي( )1886( 
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منذ اأوا�صط اخلم�صينات، اأ�صبح م�رضح احلياة ال�صيا�صية، يف املنطقة املغاربية، يعرف حتوال �رضيعا مع ظهور 

يعي�صها  التي  ال�صيا�صية  االأحداث  ال�صحراء على هام�ض  تبق  باال�صتقالل. ومل  امل�صتعمر  تطالب  حركات حتررية 

املحيط القريب منها بل حتى البعيد. ففي �صنة 1952 اأبدى الرحالة والكاتب الفرن�صي )Ferré( اندها�صه حينما 

. كانت �صاكنة ال�صحراء 
1
�صادف بدويا راكبا جمله بني طرفاية والطنطان، ي�صاأله عن اأخبار حرب الهند ال�صينية

واعية بطبيعة اال�صتعمار وتكن له العداء، ومل تتاأخر بدورها يف التحرك لتعرب ميدانيا عن موقفها الراف�ض للهيمنة 

االأجنبية على ترابها يف ا�صتمرارية مل�صار اجلهاد الذي خا�صته منذ بدايات التغلغل اال�صتعماري يف بدايات القرن 
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تلك  اأو  االإ�صباين  اال�صتعمار  حتت  الواقعة  منها  �صواء  ال�صحراء،  من  امل�صتعمر  لطرد  الع�صكرية  امل�صاعدة  طلب 

الواقعة حتت اال�صتعمار الفرن�صي )تندوف وموريتانيا(. وكان على الق�رض اأن يتخذ موقفا من هذه امل�صتعمرات، 

خ�صو�صا واأن حزب اال�صتقالل كان يطالب مبغرب كبري حتى نهر ال�صينغال ومبوا�صلة جي�ض التحرير لدوره يف 

حترير هذه املناطق. 
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اأو�رسد بوادي الذهب : اليوتنان 

ا�سكيا و الكولونيل كوتنري يف 

الو�سط واجلرنال هكتور فا�سكي�ش 

احلاكم اال�سباين لل�سحراء يف 

عر�ش للو�سع ا�ستعدادا لعملية 

اإيكوفيون )فرباير 1958(  

للرحى،  قائدا  كان  الذي  حمو،  بن  اخلطيب  الدكتور  عني  منه  وباأمر  اخلام�ض  حممد  امللك  مع  وبتن�صيق 

تابعا ملجموعة بن امليلودي باالأطل�ض )اخلمي�صات(، على راأ�ض جمموعة من املقاومني الذين كانوا حتت قيادته 

من  باجلنوب  التحرير  جي�ض  قيادة  نواة  تكونت  اجلنوب.  نحو  بالتوجه  زمور  قبائل  من  اأغلبهم  يف  واملتكونني 

اأع�صاء �صابقني يف جي�ض التحرير الذي ت�صكل بال�صمال والذي حل مبا�رضة عقب اال�صتقالل. ومن بني هوؤالء 

الكربى  القرارات  اتخاذ  اإليها  يعود  كان  التي  التحرير  جلي�ض  الع�صكرية  القيادة  بال�صحراء  ت�صكلت  االأع�صاء 

باأقا. ويف  االأول  اال�صتقرار  وكان  اجلنوب  اإىل  االأوىل  النواة  اجتهت  وتخطيط.  ع�صكري  تنظيم  من  به  اخلا�صة 

الثاين من  الن�صف  امل�صلحة يف  اأوىل املجموعات  اإليهم  ال�صحراويني وان�صمت  بداأ االت�صال مع  الوقت،  هذا 

�صنة 1956، لتخو�ض اأوىل العمليات �صد القوات الفرن�صية املرابطة على احلدود مع اجلزائر قرب تندوف. ومع 

وبعيون  درعة  وادي  م�صب  قرب  بتافودارت  التدريب  ملراكز  وفتحها  كليميم  اإىل  التحرير  جي�ض  قيادة  انتقال 

الوفد  مع عودة  االأحداث  وتزامنت هذه  ال�صحراء،  قبائل  من  املتطوعني  وفود  توالت  درعة(،  اغمان )عيون 

وجتدر  ؛  العيون  قرب  ال�صكاك،  اأم  موؤمتر  بعد  انطلق  قد  كان  والذي  اخلام�ض  ملحمد  زيارته  من  ال�صحراوي 

االإ�صارة اإىل اأنه مل يكن الوفد الوحيد، اإذ اجتهت وفود اأخرى من خمتلف مناطق ال�صحراء اإىل الرباط بعد عودة 

حممد اخلام�ض واحل�صول على اال�صتقالل. 

كانت اأوىل عمليات جي�ض التحرير بال�صحراء �صد القوات الفرن�صية يف مركز قريب من تندوف. ومت الهجوم 

. واأعقبت هذه العملية 
2
يوم 6 يوليوز 1956 على القافلة الع�صكرية التي تربط اأ�صبوعيا بني اأم لع�صار وتندوف

 1956 -  8 -  6 الواجهة ال�رضقية يف احلدود مع تندوف: مركالة  الفرن�صيني دائما على  عدة معارك موجهة �صد 

وحماميد الغزالن 6 - 12 - 1956 وال�صويحات 28 - 12 - 1956 والزمول 28 - 12 - 1956 والزمول )2( 30 - 10 

- 1956 ؛ هذا باالإ�صافة اإىل مناو�صات اأخرى. يتبني اأنه حتكم يف مواقع هذه العمليات كون قواعد جي�ض التحرير 

يف هذه الفرتة كانت يف اأقا، قريبا من القوات الفرن�صية التي كانت مرابطة على احلدود اجلزائرية، خا�صة تندوف.

�صكلت عملية اأطار املعروفة بعملية تكل، ب�صمال موريتانيا، اأول عمل ع�صكري جنوب ال�صاقية احلمراء، وهي 

اأول عملية ذات �صاأن د�صنها جي�ض التحرير �صد امل�صتعمر. لقد كان الهجوم �صد مواقع اجلي�ض الفرن�صي ب�صمال 

موريتانيا يومي 14 و15 يناير 1957. انطلق املقاومون من كليميم يف اأواخر 1956، وبعد م�صرية و�صط ال�صحراء 

عن�رض  فقدوا  اأنهم  ومبا   ،1957 يناير  بداية  موريتانيا  ب�صمال  الفرن�صيني  مواقع  اإىل  �صي�صلون  قا�صية  ظروف  يف 

املفاجاأة فاإنهم مل ي�صتطيعوا ال�صمود اأمام االآلة الع�صكرية الفرن�صية املعززة بالطائرات التي ر�صدت و�صولهم اإىل 

احلدود باأمر من القوات الفرن�صية املرابطة باأطار يف �صمال موريتانيا. و بعد يومني من املواجهات ا�صطر عنا�رض 

. لقد كانت ح�صيلة هذه العملية 7 قتلى 
3
جي�ض التحرير اإىل االن�صحاب بعد تدخل الطريان واملظليني من داكار

. تكبد جي�ض التحرير هزمية كبرية 
4
و19 جريحا بني الفرن�صيني و20 �صهيدا و43 اأ�صريا يف �صفوف جي�ض التحرير

و ذلك نظرا لغياب خطة ع�صكرية حمكمة والدفع مبقاتلني اإىل منطقة تبعد باأزيد من 1500 كلم عن مركز قيادته 

وغياب قواعد خلفية يف ذلك الوقت يف ال�صحراء وظروف اجلهة القا�صية بالن�صبة جلنود مل يتعودوا على مناخها، 

لكون اأغلبهم من منطقة اخلمي�صات كما اأ�رضنا لذلك �صابقا.
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فالقائد  كبريا.  كان  ال�صيا�صي  وتاأثريه  �صداه  فاإن  الع�صكرية،  اأهدافه  اأطار  هجوم  يحقق  مل  واإن  حتى  لكن 

االأعلى للقوات الفرن�صية بغرب اإفريقيا ي�صنف هذه العملية بكونها »�صيا�صيا وب�صيكولوجيا خطرية الأنها ت�صتهدف 

 politiquement et psychologiquement dangereuse parce qu’elle « »منذ الوهلة االأوىل قلب موريتانيا

يونيو1956   تبنت يف  قد  كانت  فرن�صا  اأن  نذكر   .
5

 » vise du premier coup le cœur de la Mauritanie

قانونا اإطارا يعطي للموريتانيني بع�ض ال�صالحيات مع ا�صتمرار الوجود الفرن�صي يف البلد. كما اأن منجم احلديد 

بالزويرات �صمال البلد كان واعدا وتاأ�ص�صت �رضكة فرن�صية �صنة 1952 لبداية اإن�صاء بنيته التحتية. هذان امل�رضوعان 

عملية  ينتظرون  يكونوا  مل  الذين  الفرن�صيني  الهجوم  هذا  فاجاأ  وقد  التحرير.  جي�ض  ن�صاط  اأمام  مهددين  كانا 

من هذا النوع يف عمق ال�صحراء مبوقع يفرت�ض اأن يكون حم�صنا واآمنا. اأكدت االأحداث بعد ذلك اأن اجلي�ض 

الفرن�صي ب�صمال موريتانيا اأ�صبح هدفا رئي�صيا جلي�ض التحرير الذي جنح يف اإحلاق خ�صائر مهمة به. فاإبان اإحدى 

هذه العمليات �صتقع اإحدى وحدات اجلي�ض الفرن�صي يف كمني يوم 14 فرباير 1957، وجنح املقاومون يف تكبيد 

. وهي العملية املعروفة يف حوليات 
6
الفرن�صيني 20 قتيال من بينهم 3 �صباط ومفقود ح�صب االأر�صيفات الفرن�صية

املقاومة بال�صحراء بعملية رغيوة حيث اأ�رض جندي فرن�صي.   

الوجود  لي�صتهدف  ا�صرتاتيجيته،  وتغريت   1957 ل�صنة  الثاين  الن�صف  مع  التحرير  جي�ض  ن�صاط  توا�صل 

االإ�صباين بال�صحراء بعد نهاية مفعول االتفاق الذي كان بني قادة جي�ض التحرير واالإ�صبان عرب القيادة الع�صكرية 

نهاية  ومع  بال�صحراء،  االإ�صبان  اجلنود  �صد  عملياته  التحرير  جي�ض  كثف   1957 يوليوز  فمنذ  باإفني.  االإ�صبانية 

اأكتوبر وحلول نونرب 1957 �صن عمليات جريئة واأحلق �رضبات موجعة باالإ�صبان من خالل الهجوم على مواقعهم 

بال�صحراء و اآيت باعمران. ففي 26 اأكتوبر �صتتعر�ض طائرة، حتمل احلاكم العام االإ�صباين، ملا كان ي�صمى غرب 

اإفريقيا االإ�صباين l’A.O.E، اجلرنال ماريانو غوميز زامالوا )Mariano Gómez Zamalloa(، لطلقات نارية بعني 

نخلة ورد االإ�صبان بق�صف بالطائرات احلربية القادمة من جزر الكناري لتافودرت على ال�صاقية احلمراء، وكانت 

تافودرت مركز قيادة املقاطعة الثامنة جلي�ض التحرير باجلنوب حتت قيادة �صالح بنع�صو اجلزائري. مع بداية نونرب 

1957 تعر�صت العديد من مواقع جي�ض التحرير بال�صاقية احلمراء لق�صف اإ�صباين مكثف، واأعلنت هذه االأخرية 

حالة طوارئ يف جممل مناطق ال�صحراء و�صحبت جنودها املتواجدين يف طنطان وال�صمارة واأو�رضد اإىل طرفاية 

التواجد  1957 و�صلت ثالث فرق ع�صكرية من �صبتة ومليلية لتعزز  11 نونرب  4 و  والعيون والداخلة. وما بني 

.
7
الع�صكري يف املدن الثالث املذكورة اآنفا والتي قامت فيها اإ�صبانيا بحملة اعتقاالت وا�صعة

يف 26 نونرب 1957، ق�صف جي�ض التحرير مدينة العيون ؛ ويف بداية دجنرب، اعرت�ض طريق قافلة ع�صكرية 

بني العيون وال�صاطئ )لباليا(. قبل ذلك هجمت جمموعة على منارة بوجدور واأ�رض حرا�صها ؛ هذا من غري ذكر 

مناو�صات جلها يف منطقة ال�صاقية احلمراء. بعد هذه الهجمات اأ�صحت عا�صمة امل�صتعمرة، العيون، معزولة عن 

ال�صاطئ الذي كان منفذها الوحيد على جزر الكناري. واأ�صحى اجلنود واملدنيون االإ�صبان حما�رضين يف املدن 

الثالث ال�صابقة الذكر )طرفاية والعيون والداخلة(.

عملية تفتي�ش واعتقاالت بوادي ال�سفا 

قرب ال�سمارة )فرباير 1958(
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ازدادت خماوف االإ�صبان من ت�صاعد عمليات جي�ض التحرير ؛ فلم يعد 

يكتفي هذا اجلي�ض بخو�ض هجمات خاطفة يفر�صها تكتيك حرب الع�صابات، 

بل اأ�صبح يدخل يف مواجهة مع اجلي�ض االإ�صباين كما حدث يف معركة الد�صرية 

ال�صهرية. جرت اأطوار هذه املعركة يوم 13 يناير 1958، مبوقع يقع على بعد 

االإ�صبانية،  الفيالق  اأهم  من  واحد  �صد  العيون،  مدينة  كلم �رضق   25 حوايل 

الثالث  االإ�صباين  الفيلق  املتطور:  والعتاد  االأ�صلحة  باأحدث  مزودا  كان  الذي 

التحرير  جي�ض  بني  املواجهة  يف  مهما  حدثا  الد�صرية  معركة  �صكلت  ع�رض. 

بال�صحراء والقوات االإ�صبانية، بل اإنها اأهم معركة خا�صها جي�ض التحرير يف 

ال�صحراء حتت قيادة املقاطعة التا�صعة، نظرا حلجم القوات التي �صاركت فيها 

وقد  املعركة،  هذه  يف  التحرير  جي�ض  جنود  حققه  الذي  واالنت�صار  ومدتها 

مهددة  اأ�صحت  م�صتعمرتها  اأن  اإ�صبانيا  بعدها  واأدركت  القوى  موازين  قلبت 

اأ�صبح يف هذه  اأمام ال�صالبة والت�صميم والقدرة القتالية لهذا اجلي�ض، الذي 

 .
8
الفرتة مكونا يف اأغلبيته ال�صاحقة من ال�صحراويني

بالن�صبة  االإ�صبان.  القتلى يف �صفوف  العديد من  الد�صرية  خلفت معركة 

�صخ�ض،   600 اإىل  االإ�صبان  �صفوف  يف  القتلى  عدد  ي�صل  املقاومة  مل�صادر 

بني  اإ�صبانيا  جنديا   51 �صقوط  يف  اخل�صائر  حت�رض  فهي  االإ�صبان  امل�صادر  اأما 

�صابقا  اإ�صبانيا  باملقارنة مع خ�صائر  ذاته كبري  قتيل وجريح. و هو عدد يف حد 

و بقدرتها الع�صكرية وتفوقها يف العتاد والعدد اأمام توا�صع اإمكانيات جي�ض 

التحرير يف االأ�صلحة و التكوين الع�صكري. �رضعت نتائج معركة الد�صرية من 

وترية التقارب االإ�صباين الفرن�صي، وجعلت اإ�صبانيا ال ترتدد يف التحالف مع 

اأ�صبح يوما  الفرن�صيني ل�رضب تنامي قوة جي�ض التحرير وفك احل�صار الذي 

بعد يوم ي�صتد حولها يف ال�صحراء، وذلك رغم و�صول الدعم الع�صكري من 

املجاورة  امل�صتعمرة  يف  حاال  باأح�صن  اإ�صبانيا  و�صع  يكن  ومل  الكناري.  جزر 

باإفني، ففي 10 يناير 1958 كان جي�ض التحرير يحا�رض هذه املدينة بعد �صل�صلة 

من املعارك الطاحنة يف مناطق قبائل اآيت باعمران. 

راهن جي�ض التحرير منذ البداية على التحالف مع اإ�صبانيا بحكم موقفها 

منا�صلي  جانب  اإىل  ووقوفها  له  وا�صتنكارها  اخلام�ض  حممد  لنفي  املعار�ض 

م�صاعدة،  من  لهم  قدمته  وما  الفرن�صيني  مطاردة  من  الفارين  الوطنية  احلركة 

وتطوان.  الريف  منطقة  يف  الع�صكري  التدريب  ظروف  توفري  ذلك  يف  مبا 

واملقاومة  التحرير  ومكان حترك جي�ض  ملجاأ  كانت  بال�صمال  اخلليفية  فاملنطقة 

ال�صيا�صيني  الالجئني  ا�صتقبلت  باجلنوب  اإفني  مدينة  اأن  كما  اال�صتقالل،  قبل 
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الفارين من متابعة الفرن�صيني، دون اأن يتعر�صوا مل�صايقات من طرف االإ�صبان 

باملدينة. ونظرا لهذه العالقات التي كانت تربط احلركة الوطنية باالإ�صبان يف 

بهم  االت�صال  بربط  اجلنوب  يف  التحرير  جي�ض  قيادة  �صارعت  فقد  ال�صمال، 

التحرير  جي�ض  مهمة  وت�صهيل  العالقات  نف�ض  اإعادة  اأجل  من  والعيون  باإفني 

املعادية  فرانكو  مواقف  على  كذلك  مراهنة  موريتانيا،  يف  الفرن�صيني  �صد 

لفرن�صا واملوروثة عن مرحلة النازية التي اأدت اإ�صبانيا ثمنها بعد ذلك، حيث 

حا�رضها ما ي�صمى بالعامل احلر. ناهيك عن اإح�صا�ض اإ�صبانيا اأنها خرجت من 

�صمال املغرب دون اأن حت�صل على امتيازات مثل الفرن�صيني وذلك للدور الذي 

اإ�صبانيا حيفا يف حقها. لعبته فرن�صا ق�صد تهمي�صها يف املفاو�صات مما اعتربته 

لهذه االأ�صباب وغريها، التزمت اإ�صبانيا احلياد يف بدايات عمليات جي�ض 

التحرير يف ال�صحراء. لقد دخلت يف البداية يف مفاو�صات مع املقاومة نظرا 

لعجزها عن حماية مواقعها بال�صحراء، وعقدت قيادة جي�ض التحرير لقاءات 

مع الكومندان ت�صا�ض باإفني من اأجل التفاو�ض على ف�صح املجال لن�صاط جي�ض 

اأن�صطة  بع�ض  اأحيانا عن  الطرف  اإ�صبانيا  وبالفعل غ�صت  بال�صحراء.  التحرير 

جي�ض التحرير بال�صحراء مقابل عدم تعر�ض مواقعها للهجوم. فلم تكن متلك 

التحرير،  جي�ض  هجمات  اأمام  للوقوف  الكافية  الع�صكرية  والقدرة  الو�صائل 

م�صاحلها  يخدم  كان  الفرن�صية  املواقع  ب�رضب  االأخري  هذا  �صيا�صية  اأن  كما 

باإ�صعاف مناف�صها التاريخي يف املنطقة. وهذا ما كانت فرن�صا ت�صعر به، ففي 

اإحدى املذكرات بتاريخ فرباير 1957، اتهم الفرن�صيون االإ�صبان بعدم فعل اأي 

�صيء ملنع حركة جي�ض التحرير، بل اإنهم ي�صهلون التموين لعنا�رضه ل�رضب 

اإ�صبانيا بنزع �صالح املقاومني وطردهم اإىل  . لقد كانت فرن�صا تطالب 
9
فرن�صا

جي�ض  حول  متلك  التي  اال�صتخباراتية  باملعلومات  ومدها  درعة  وادي  �صمال 

، مما جعل 
10

التحرير. كل هذا مل تكن اإ�صبانيا ح�صب التقرير الفرن�صي تقوم به

فرن�صا تتهمها �رضاحة بالتواطوؤ مع جي�ض التحرير �صدها. يف الواقع مل تكن 

م�صاألة ترك جي�ض التحرير يتحرك بحرية �صد الفرن�صيني مرتبطا فقط بح�صابات 

كانت  فاأمريكا  ؛  الو�صع  بهذا  مهتمة  دولية  قوى  كانت  بل  فرن�صية،  ا�صبانية 

تغري  اأن  اأجل  من  فرن�صا  على  ال�صغط  ق�صد  االجتاه  هذا  يف  االإ�صبان  ت�صجع 

�صيا�صتها جتاه حركات التحرر املتاأججة يف م�صتعمراتها. يوؤكد هذا التعاون بني 

اإ�صبانيا واأمريكا االأر�صيفات الفرن�صية، حيث نعرث يف اأحد التقارير املوؤرخة بـ 

24 فرباير 1948 على معلومات عن وجود طائرات اأمريكية يف كل من طرفاية 

      .
11

و الداخلة

جنود ا�سبان يقتحمون حرمة زاوية ال�سيخ 

ماء العينني بال�سمارة )فرباير 1958(
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�أيكوفيون: �لعملية �حلا�سمة

دفعت االنتقادات الفرن�صية اإ�صبانيا اإىل انتهاج �صيا�صة مزدوجة، فهي تتفاو�ض مع جي�ض التحرير كلما وجدت 

م�صاحلها مهددة، ويف نف�ض االآن متنح فرن�صا حق املطاردة )droit de suite( للمقاومني يف االأرا�صي الواقعة حتت 

�صيطرتها، بل تتدخل بنزع �صالح املقاومني، مثل ما وقع بعد عملية اأطار حني جردت اجلنود العائدين لتوهم من 

املعارك وحملتهم يف طائرات اإىل �صمال ال�صحراء. وتدريجيا اأ�صحت اإ�صبانيا يف موقف حرج تبحث عن حتالف 

مع فرن�صا ؛ فالقيادات الع�صكرية وال�صيا�صية االإ�صبانية بعدما اأ�صبحت ترى يف جي�ض التحرير تهديدا مل�صاحلها، 

جي�ض  هجمات  ملواجهة  والتاأهب  الع�صكري  دعمهم  من  اال�صتفادة  ق�صد  الفرن�صيني  مع  تعاون  اأ�ص�ض  و�صعت 

التحرير �صد مواقعها يف ال�صحراء. لكن الفرن�صيني مل يكونوا را�صني متاما عن هذا التعاون، فح�صب تعبريهم 

 .
12

)le mariage de raison franco-espagnol reste fragile( »زواج امل�صلحة الفرن�صي االإ�صباين يبقى ه�صا«

اإنهم كانوا يريدون املزيد.

تعيني  هذا  �صادف  الفرن�صيني،  جتاه  ملحوظا  تغريا   ،1957 يونيو  �صهر  من  بداية  اإ�صبانيا،  موقف  عرف 

غوميز  ماريانو  اجلرنال  وهو   ،l’A.O.E االإ�صباين  اإفريقيا  غرب  الإدارة  جديدا  عاما  حاكما  يونيو  يف  مدريد 

زامالوا )Mariano Gômez Zamalloa(. ومبا�رضة بعد و�صول اجلرنال اإىل املنطقة عقد يف 12 يوليوز 1957 

احلدود  منطقة  قائد   )lieutenant-colonel Esquillat( اإي�صكيا  املقدم  الفرن�صي،  ال�صابط  وبني  بينه   مقابلة 

.
13

)commandant le secteur de la frontière(، وهي خطوة و�صفها هذا االأخري بالهامة 

االإ�صباين«  »الرتاب  يف  كلم   60 عمق  على  التحليق  حق  من  اللقاء،  هذا  من  ابتداء  الفرن�صيون،  ا�صتفاد 

بال�صحراء وبتبادل املعلومات وحق املطاردة يف حالة هجوم املقاومني. ولكن رغم جو الثقة اجلديد بني فرن�صا 

واإ�صبانيا فاإن الو�صع ميدانيا مل يعرف حت�صنا بالن�صبة للفرن�صيني ؛ ففي تقرير لقائد املنطقة احلدودية بتاريخ 27 غ�صت 

1957، نلم�ض ب�صكل وا�صح حرج فرن�صا، حيث ي�صري هذا التقرير اإىل ت�صارب وتناق�ض املعلومات التي ت�صله من 

ال�صحراء حول جي�ض التحرير، فتارة يتو�صل مبعلومات عن قرب �صن املقاومني لهجماتهم على الفرن�صيني ويف 

.
14

نف�ض االآن تاأتيه معلومات عن ان�صحابهم نحو ال�صمال

يعك�ض هذا الو�صع حالة االرتباك التي تعي�صها فرن�صا يف مواجهة جي�ض التحرير، ففي الواقع مل يكن التن�صيق 

الذي مت االتفاق عليه مبدينة الداخلة بني القيادة الفرن�صية واالإ�صبانية يف م�صتوى تطلعات الفرن�صيني، وحتى فرتة 

اال�صتقرار الن�صبي الذي عرفته املنطقة يف �صيف 1957 مل يكن ليطمئن الفرن�صيني، بل على العك�ض كان م�صدر 

تنتظر هجمات  كانت  الفرن�صية  فالتوقعات  ؛  العا�صفة  ي�صبق  الذي  الهدوء  الفرن�صيون  فيه  وراأى  كبري،  تخوف 

املقاومة مع حلول �صهر اأكتوبر 1957، وهو ما حتقق، ولكن هذه املرة كما �صبقنا واأن بينا كان �صد االإ�صبان يف عدة 

هجمات جعلت اإ�صبانيا تفقد �صيطرتها على الو�صع، وكانت عملية الد�صرية جت�صيدا الأوجها و ر�صالة قوية لالإ�صبان 

باأن جي�ض التحرير اأ�صبح قويا ميدانيا.

حالة  يف  اال�صتعماريتني  القوتني  و�صع  بال�صحراء  االإ�صباين  الوجود  �صد  التحرير  جي�ض  ن�صاط  تكثيف  اإن 

املغرب  �صمال  م�صتعمراتها يف  فقدت  التي  واإ�صبانيا  اجلزائر حربا �رضو�صا،  تواجه يف  فرن�صا  لقد كانت  تاأهب. 

اإن زواج امل�صلحة )mariage de raison(، الذي طاملا انتظرته فرن�صا،  اأن تفقد اجلنوب كذلك.  مل تكن تريد 

اأ�صبحت االآن �رضوطه متوفرة اأمام اخلطر الذي بات يتهدد جارتها يف ال�صمال على �صوء ال�رضبات املوجعة التي 

تلقتها على يد مقاومة طاملا راودها طموح احتوائها اأو على االأقل حتييدها و�صمان ودها.

اأ�رسى من جي�ش التحرير 

بال�سحراء )فرباير 1958(
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لقد كانت فرن�صا، منذ احتاللها ل�صمال موريتانيا 1909، تطالب بتعاون اإ�صباين من اأجل التدخل يف ال�صحراء، 

ومع ما اآلت اإليه االأو�صاع امليدانية، وجدت الفر�صة �صانحة لتحقيق هذا الهدف واإقناع اإ�صبانيا بخو�ض غمار عملية 

ع�صكرية كربى يف ال�صحراء ل�رضب قواعد جي�ض التحرير. مل تكن اإ�صبانيا تتوفر على االإمكانيات الع�صكرية وال 

اللوج�صتيكية للقيام مبفردها بهذا العمل، لذا مل ترتدد يف تلبية دعوة فرن�صا هذه املرة من اأجل التن�صيق امليداين 

للق�صاء على جي�ض التحرير. وب�رضعة مت االتفاق بني الطرفني ل�صن عملية هجوم بري وجوي على مواقع جي�ض 

التحرير بال�صحراء.

اأوراكون  اأو  )املكن�صة(  اإيكوفيون  ا�صم  ال�صحراء،  يف  نوعها  من  االأوىل  الع�صكرية،  العملية  على  اأطلق 

كان  االإ�صبان.  قبل  من  الكناري(  قمة يف  اأعلى   Mont Teide( تيدي الفرن�صي وجبل  الطرف  من  )االإع�صار( 

.
الهدف املعلن للعملية هو تدمري البنية التحتية ال�صيا�صية والع�صكرية للعنا�رض املتمردة كما ت�صميها فرن�صا  15

انطلقت العملية يوم 08 فرباير 1958، وق�صمت القوات من اجلانب الفرن�صي اإىل ق�صمني، ق�صم حتت قيادة 

 Vidal الذي حددت له مهمة دخول و احتالل مدينة ال�صمارة والثاين بقيادة الكومندان )de Garll( الكومندان

الذي كلف بال�صعود من اجلنوب يف اجتاه ال�صاقية احلمراء بعد القيام مب�صح منطقة كلتة زمور. من اجلانب االإ�صباين 

و�صعت العملية حتت قيادة اجلرنال هيكطور باثكيث )Général Hector Vazquez(. وكانت مهمة االإ�صبان هي �صن 

هجوم بري وجوي انطالقا من طرفاية والعيون والداخلة، كانت العملية على اأر�ض الواقع حتت قيادة اجلرنال 

 Général Burgund, Comandant Supérieure des( بوركون القائد االأعلى لقوات افريقيا الغربية الفرن�صية

troupes d’A.O.F(. ن�صري اإىل اأن هذا اجلرنال كان يف ال�صابق قائد اجلي�ض الفرن�صي الذي بقي يف املغرب بعد 

لعملية  الرباط  انطالقا من  يهيء  املغرب  اإبان خدمته يف  1956، وكان  مار�ض   02 بروتوكول  اال�صتقالل ح�صب 

، الذي كان يرى فيه جي�صا غري نظامي خارجا عن 
16

ع�صكرية لل�صيطرة على مواقع جي�ض التحرير باجلنوب املغربي

. مل ير م�رضوع بوركون هذا النور وغادر املغرب يف يوليوز 1956، ليعني على راأ�ض قوات AOF. مع 
17

ال�رضعية

ت�صلم مهامه مل يجد اجلرنال اأي عائق يف حتقيق اأمنيته القدمية يف الهجوم على جي�ض التحرير، ولكن هذه املرة 

انطالقا من موريتانيا.

مل مير التعاون الفرن�صي - االإ�صباين بدون اأن يثري ردود فعل معار�صة يف فرن�صا نف�صها، لقد ارتفعت بع�ض 

اإىل  اإ�صارة  يف   )Mussolini( ومو�صوليني   )Hitler( هتلر  حليف  مع  بالتعاون  للتنديد  فرن�صا،  يف  االأ�صوات 

منع  يف  تنجح  مل  املعار�صة  هذه  لكن  العواقب،  معروفة  غري  ع�صكرية  مغامرة  من  حذرت  اأنها  كما   .
18

فرانكو

التحالف الع�صكري بني اجلمهورية الرابعة ونظام فرانكو �صد املقاومة يف ال�صحراء. لقد وافق الوزراء، مبن فيهم 

اال�صرتاكيون، على خو�ض غمار العملية. وطالبت فرن�صا اإ�صبانيا باإبقاء العملية �رضية كي ال تثري انتقادات حلفائها 

يف اأوروبا، ال�صيما اأن اإ�صبانيا كانت حما�رضة دوليا نظرا لتحالفها اإبان احلرب العاملية الثانية مع هتلر.

�صاقية  قرية  فيها  تعر�صت  التي   -  1958 فرباير   08  - الفرتة  نف�ض  يف  انطلقت  اإيكوفيون  عملية  اأن  نذكر   

�صيدي يو�صف على احلدود التون�صية اجلزائرية لهجوم �صد قواعد جبهة التحرير الوطني اجلزائرية، وقد خلف 

الق�صف الفرن�صي لهذه القرية العديد من ال�صحايا املدنيني، مما عر�ض فرن�صا النتقادات ال�صحافة الدولية واالأمم 

املتحدة. اأمام هذا الو�صع العام، حر�صت فرن�صا على اأن تبقى العملية اجلديدة �رضية. كانت تريد خو�ض عملية 

�رضيعة و�رضية بدون اأن تتمكن ال�صحافة الدولية من معرفة ما جرى. وقد كان ملوقع ال�صحراء املنعزل والكتمان 



125 جيش احتلرير باحصلــراء وعملية إيكوفيون

اللذان اأحيطت بهما العملية و�صعف و�صائل االت�صال لدى جي�ض التحرير مع 

العدوان، دور يف  الوطني والدويل بحجم هذا  العام  الراأي  اخلارج الإبالغ 

جعل العملية تبقى بدون �صدى على ال�صعيد الدويل. 

حيث  عنيفا  اإيكوفيون  عملية  يف  اال�صتعماري  الع�صكري  التدخل  كان 

ق�صف   : االأخرى  االأليمة  النتائج  ناهيك عن  املدنيني  بني  القتلى  مئات  خلف 

وحتقيقات  اأ�رض  املا�صية،  وعلى  الرحل  خميمات  على  القنابل  اإلقاء  باملدافع، 

ومراقبة وتفتي�صات ا�صتفزازية لل�صاكنة. فمنذ انطالقة العملية كانت التعليمات 

التحرير،  جي�ض  قواعد  على  الق�صاء  اأجل  من  مباحة  الو�صائل  كل  وا�صحة، 

فيها  1958 ي�رضح  يناير   05 بتاريخ  النابامل، ففي دورية   قنابل  ا�صتعمال  فيه  مبا 

الرحل  مع  اتخاذه  يجب  الذي  ال�صلوك  الفرن�صي،  اجلانب  من  العملية  قائد 

وياأمرهم �رضاحة با�صتعمال قنابل النابامل :

« Les moyens spéciaux (napalm) seront mis en œuvre dans les zones 
difficiles (en particulier, zones rocheuses ou zones de profonds ravinements 
rendant la manœuvre à pied onéreuse) »19.

ومبجرد معرفة نوعية العتاد والعدد املرتفع من اجلنود الذي دفعت به القوى 

اال�صتعمارية يف هذه العملية، تتجلى اأهميتها بالن�صبة لهذه القوى ومدى عنف 

الهجوم : جندت اإ�صبانيا 9000 جندي و60 طائرة وبلغ عدد جنود فرن�صا 5000 

جندي و70 طائرة.

اأحدثتها  التي  الكارثة  حقيقة  لنا  تعك�ض  ال  الفرن�صية  الوثائق  كانت  واإذا 

 الذين �صاركوا فيها، 
20

العملية، اإ�صافة اإىل �صمت من قابلناهم من الفرن�صيني

الفرن�صيني وهي  التقطها امل�صور احلربي الذي رافق اجلنود  التي  فاإن ال�صور 

الع�صكري  التدخل  عنف  مدى  وا�صح  ب�صكل  لنا  تنقل  ال�صحراء  يف  تتوغل 

يف املنطقة ؛ فلم ي�صبق لل�صحراء اأن �صهدت هذا العدد من اجلنود واالآليات 

الع�صكرية والطائرات والقنابل، فقد كانت ال�صاكنة من الرحل و امل�صتقرين، 

تعي�ض حتت وقع �صدمة هذا الهجوم، الذي �رضد املئات وق�صى على قطعان 

اجتاه  يف  رعيها  مواطن  ترك  على  العائالت  مئات  واأجرب  واملا�صية  االإبل 

مناطق اآمنة يف ال�صمال. وقد حفظت الذاكرة املحلية ذكريات األيمة عن هذه 

ق�صف  )�صنة  الطيايري«  »اخبيط  بعام  ال�صنة  هذه  �صميت  اإذ  ال�رض�صة  العملية 

الطائرات(. وفيما يتعلق باخل�صائر الب�رضية فاإن تقريرا فرن�صيا يورد اأن جي�ض 

اأوقعها  التي  اخل�صائر  اإح�صاء  دون   ،
21

قتيال  376 �صفوفه  من  �صقط  التحرير 

االإ�صبان، بينما ال�صفري الفرن�صي باإ�صبانيا يف تقريره لوزارة اخلارجية يقدر عدد 

.
22

القتلى ب 400 قتيل

عملية نهب منظمة للجي�ش الفرن�سي 

و اال�سباين ملوؤونة ال�ساكنة )ب.ت.(



126



127 جيش احتلرير باحصلــراء وعملية إيكوفيون

جندي ا�سباين يعطي اأوامر√ 

القتحام منزل بال�سمارة

  )فرباير 1958(

“زيق �سور للملك fiمد 

اخلام�ش وجدت داخل م�سجد 

ال�سمارة  )فرباير 1958(

لقوا حتفهم يف معركة قرب  الذين  اإذ اجلنود  فاإنها ظلت �رضية،  الفرن�صي  بخ�صائر اجلانب  يتعلق  فيما  واأما 

ال�صمارة ودفنوا يف موريتانيا منعت كتابة مكان �صقوطهم على �صواهد قبورهم. فحني زار �صحفي جريدة لوموند 

)Le Monde( الفرن�صية املقربة الع�صكرية �صمال موريتانيا بــ )Fort Trinquet( يف ماي 1958، ا�صتقى معلومات 

اأنهم يدعون  اأن تعلم،  من �صابط �صارك يف العملية وهي معلومات تعك�ض حالة التذمر داخل اجلي�ض:» يجب 

نعلن  اأن  منزعجني  يكونون  قد  وزرائنا  بع�ض  الأن  ؟  وملاذا   ! ال�صمارة  مات يف  ال�صاهد:  الكتابة على  من  منعي 

.
23

للعموم حتالفنا مع جنود فرانكو! اإذا كنا خجولني من موتانا، ملاذا اأر�صلونا لنقتل ؟«

اأهمية  بكون  ال�صحراء، معللني ذلك  اأحدثتها يف  التي  اخل�صائر  اأهمية  اال�صتعمارية من  االأو�صاط  قللت  لقد 

اإيكوفيون كانت �صيا�صية اأكرث مما كانت ع�صكرية، فهي قامت بحماية موريتانيا، كما اأنها كانت اأر�صية الأول تعاون 

التقليل من اخل�صائر عدم ت�صخيم  اأر�ض امليدان �صد جي�ض التحرير. كان الهدف من هذا  فرن�صي ا�صباين على 

العملية، كي ال حتدث انتقادات اإ�صافية من طرف االأو�صاط التي كانت حتذر من خو�صها. 

ال�صمارة  من  كل  يف  الع�صكري  وتواجدها  ال�صحراء  احتالل  االإ�صبانية  القوات  اأعادت  العملية  هذه  بعد 

والكلتة وبئر انزران واأو�رضد وت�صلة، رغم اأن هذه املواقع ظلت دفاعية ؛ فاجلنود ال يغادرون مراكزهم اإال نادرا. 

اإيكوفيون حدا لتخوفات اجلانب الفرن�صي، فلقد عادوا يف عمليات ع�صكرية ملراقبة ال�صحراء  مل ت�صع عملية 

عدة مرات بتن�صيق مع االإ�صبان. فما بني 4 و 11 يونيو 1958 قامت وحدات فرن�صية اإ�صبانية بعملية ا�صتطالعية 

. اأ�صبح التعاون 
24

بوادي ال�صاقية احلمراء للبحث عن معلومات �صيا�صية وع�صكرية حول تواجد جي�ض التحرير

الفرن�صيني  ال�صباط  بني  »العالقة   : الفرن�صيون  بذلك  يعرتف  ال�صحراء وطيدا جدا كما  وفرن�صا يف  اإ�صبانيا  بني 

. ويف اأكتوبر من نف�ض ال�صنة، قامت 
25

واالإ�صبان ممتازة ]...[ مراقبة املخيمات كانت موحدة والثقة التامة �صائدة«

فرن�صا  اأنف�صهم حيث حتم�صت  االإ�صبان  بطلب من  ال�صحراء وذلك  الرحل يف  بتفتي�ض خميمات  القوات  نف�ض 

 .
26

لهذا الطلب ق�صد ا�صتعرا�ض اإمكانياتها
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�سهيد من جي�ش التحرير بوادي 

ال�سفا قرب ال�سمارة )ب.ت.(
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ن�ساء واأطفال يف العراء جراء 

الهجمة اال�ستعمارية ال�رس�سة 

)فرباير 1958(

كثف التعاون الع�صكري بني االإ�صبان والفرن�صيني، بعد عملية ايكوفيون، يف ال�صحراء وتعددت اللقاءات بني 

ال�صباط ال�صامني للتن�صيق الوثيق، واأ�صحت التقارير الفرن�صية دائما ت�صيد بالتعاون االإ�صباين البناء معهم فيما يتعلق 

بال�صحراء. ففي 3 �صتنرب 1958، ومبنا�صبة عملية ا�صتطالعية بال�صاقية احلمراء، نزلت طائرة الكولونيل الفرن�صي 

كيفو )le colonel Guefaut( بدعوة من اجلرنال )Général Alonso(. غادر ال�صابط الفرن�صي العيون  مطمئنا 

لي�ض فقط الأن اجلرنال االإ�صباين، رجل متعاطف مع الفرن�صيني كما ورد يف التقرير الفرن�صي، بل الأنه كذلك خدم 

14 �صنة يف الريف ويعرف ذهنية »االأهايل«. واالأهم من ذلك، ح�صب تعبري الكولونيل الفرن�صي، اأن هذا اجلرنال 

.
27

واع »باأن االإ�صالم هو عدونا«

�الن�سحاب بعد �لهزمية

يعود ف�صل جي�ض التحرير يف هذه العملية اأوال اإىل طبيعة الهجوم الفرن�صي االإ�صباين، اإ�صافة اإىل اأن جي�ض 

ومنظما  مهيكال  يكن  ومل  للعدو  ا�صتنزافية  ع�صابات  حرب  يخو�ض  كان  لقد  نظاميا.  جي�صا  يكن  مل  التحرير 

وم�صلحا لدرجة الوقوف يف وجه قوتني ا�صتعماريتني جندتا كل تر�صانتهما الع�صكرية للق�صاء عليه. اأ�صف اإىل 

هذه العوامل كون جي�ض التحرير عرف �رضاعا داخليا كاد اأن يع�صف به، �صهورا معدودة قبل عملية اإيكوفيون. 

رغم كل هذه الظروف املتعلقة بالتفوق الع�صكري للقوى اال�صتعمارية، ورغم االنق�صامات التي عرفها جي�ض 

التحرير و�صعف العتاد والتنظيم والعدد، فاإن اأفراد جي�ض التحرير ت�صدوا للهجوم و�صقط منهم قتلى وجرحى 

ان�صحب  ال�صمود  ت�صتطع  مل  وملا  الذهب(  )وادي  الغرب  جبهة  قاومت  وقد  خ�صائر.  العدو  بدورهم  وكبدوا 

اأحمد  ال�صاقية احلمراء ليعززوا �صفوف رفاقهم. وملا و�صلت القوة الفرن�صية قرب رو�صة �صيدي  مقاتلوها نحو 

�صور  اأر�صيفات  ذلك  تو�صح  كما  وجرحى،  قتلى  عدة  �صفوفها  يف  و�صقط  �رض�صة  مقاومة  واجهت  العرو�صي 

اإىل  ال�صمال  نحو  املقاومون  نزح  اال�صتعمارية،  الع�صكرية  االآلة  مقاومة زحف  الفرن�صيني. وعقب عجزهم عن 

طانطان وكليميم على اأمل تلقي الدعم، ومن بقي منهم يف ال�صاقية احلمراء ووادي الذهب ظلوا يتحركون باملنطقة 

.
28

ومنهم من دفن �صالحه يف انتظار الفر�صة ال�صانحة، كما عرب عن ذلك تقرير الفرن�صيني بتاريخ 11 اأبريل 1958 
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�سابط فرن�سي يحقق مع ن�ساء عزل  

)فرباير 1958(

كان ان�صحاب قوات جي�ض التحرير نحو ال�صمال على مرحلتني : املرحلة االأوىل اإىل راأ�ض اخلنفرة والثانية 

اإىل اأبطيح وطانطان. وا�صتقرت املقاطعة الثامنة )التي كان مقرها برو�صة �صيدي اأحمد لعرو�صي قرب ال�صمارة( 

بطانطان واملقاطعة التا�صعة بعيون اإغمان وامل�صيد وتافنديلت بوادي درعة. دون اأن نغفل اأن جمموعات �صلمت 

�صالحها للفرن�صيني ب�صمال موريتانيا وتندوف واأخرى الإ�صبانيا . 

التحرير  جي�ض  عنا�رض  بع�ض  م�صاندة   اأجل  من  اجلنوب  يف  املتواجدة  امللكية  امل�صلحة  القوات  تدخلت 

املغرب  املفاو�صات بني  الر�صمي  امل�صتوى  توا�صلت على  االآن  نف�ض  املعارك. ويف  الفارين من منطقة  واملدنيني 

 1958 اأبريل   )Cintra( �صنرتا  اتفاقية  بتوقيع  وانتهت  باجلنوب،  االإ�صبانية  احلماية  منطقة  ال�صرتجاع  واإ�صبانيا 

اأي من م�صب وادي  بني املغرب واإ�صبانيا والتي مبوجبها ان�صحب االإ�صبان مما كان يعترب منطقة احلماية اجلنوبية 

درعة حتى جنوب طرفاية )طاح حاليا(. هذا االإقليم كان عمليا حمررا من طرف قوات جي�ض التحرير، اإذ اإنه 

مبدينة  االإ�صباين  الوجود  واقت�رض  وطانطان  درعة  وادي  جنوب  من  القوات  كل  �صحبت  العمليات  �صغط  حتت 

طرفاية على الرتب�ض داخل الثكنات. ويف 10 اأبريل 1958 اجتازت القوات امل�صلحة امللكية وادي درعة يف اجتاه 

طرفاية. واأعطيت لها االأوامر بعدم جتاوز خط 27 ° 14 كما مت االتفاق مع اال�صبان، اأي احلدود التي ر�صمت يف 

الذهب. ال�صاقية احلمراء ووادي  اإ�صبانية يف  للحماية يف اجلنوب وم�صتعمرة  �صن منطقة  1912 حينما مت  اتفاقية 

مع  احلدود  على  التحرير  جي�ض  ن�صاط  وتقل�ض  املجال  هذا  على  قب�صتها  امللكية  امل�صلحة  القوات  اأحكمت 

امل�صتعمرة االإ�صبانية، وان�صحبت جل القوات غري النظامية اإىل ال�صمال باأمر من قيادات جي�ض التحرير وا�صتقرت 

يف مراكز تافنديلت وعيون درعة واأ�صا.  

املقاطعة  من  للمقاتلني،  امل�صاعدات  تنظيم  متوا�صعة  باإمكانيات  فحاولت  بكليميم،  التحرير  جي�ض  قيادة  اأما 

التا�صعة و الثامنة، الذين و�صلوا ناجني من العملية مع اآالف املدنيني النازحني. تركزت القوات املتبقية على طول 

وادي درعة غربا وق�صمت املقاطعات اإىل ثالث على اأمل اإعادة تنظيمها ومعاودة الهجمات على االإ�صبان، وكان 

اجلي�ض يف حاجة ما�صة لالأ�صلحة. واأر�صلت القيادة، بعد عملية اإيكوفيون، وفدا اإىل امللك لطلب ال�صالح. اأما الوفد 

.
29

الذي بعثته قيادة املقاومة ل�رضاء ال�صالح من اأوروبا، فاإنه مل ينجح يف اإي�صال ال�صحنة التي ا�صرتاها اإىل املغرب

بعد و�صول اجلي�ض امللكي اإىل طرفاية، اأ�صبح تواجد قواته بتاريخ 17 اأبريل 1958 كالتايل : قوات يف طرفاية 

�صحبوا  فقد  االإ�صبان  اأما  عمر.  بن  اإدري�ض  الكومندان  بقيادة  طنطان  يف  واأخرى  اأوفقري  الكومندان  قيادة  حتت 

ظل  بينما  واحلكونية،  بالدورة  احلمراء  لل�صاقية  الغربي  ال�صمال  مواقع  قواتهم  واحتلت  اجلنوب  نحو  جنودهم 

التحرير  مقاتلي جي�ض  من  العديد  اأن  اإىل  االإ�صارة  املقاومة. وجتدر  من  اجلماعات  بع�ض  مفتوحا حلركة  ال�رضق 

بال�صحراء �صيتوجهون اإىل جبهة اآيت باعمران �صماال وي�صاركون يف معاركها الطاحنة �صد االإ�صبان .

ويف 24 مار�ض 1960 باآيت ملول اكادير، وبح�صور ويل العهد والقائد االأعلى للقوات امل�صلحة امللكية، موالي 

احل�صن، حل جي�ض التحرير بال�صحراء ر�صميا واندجمت بع�ض اأطره يف خمتلف وحدات اجلي�ض امللكي. قبل 

ذلك وبتاريخ 1 - 6 - 1959 نقل عدد كبري من ال�صحراويني اأع�صاء جي�ض التحرير، اإىل الثكنات الع�صكرية مبدينة 

احلاجب.
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��ستنتاج 

يوجد هناك �صبه اإجماع على اأن عملية اإيكوفيون هي التي اأوقفت م�صل�صل حترير ال�صحراء يف هذه الفرتة 

التاريخية، ولكننا من جهتنا ال نرجح هذا الطرح، ففي تاريخ حركات التحرر مل تكن اأبدا الهزمية يف معركة، مهما 

بلغت خ�صائرها، هي العامل احلا�صم يف توقيف عجلة الكفاح امل�صلح، فحرب التحرير حرب قد يطول اأمدها اأو 

يق�رض ح�صب االإرادة ال�صيا�صية وت�صميم حاملي امل�رضوع التحرري. مل تكن اإيكوفيون هي املعركة التي و�صعت 

نهاية ملهمة جي�ض التحرير واأوقفت بالتايل م�صرية الكفاح امل�صلح �صد امل�صتعمر يف ال�صحراء، بالفعل كانت القوى 

اال�صتعمارية متفوقة يف العتاد وم�صممة على احلفاظ على م�صتعمراتها بال�صحراء وم�صاحلها يف موريتانيا، و لكن 

مل تكن اإيكوفيون اإال معركة، والهزمية يف معركة ال يعني خ�رضان احلرب. كان باإمكان اجلي�ض اإعادة ترتيب اأوراقه 

وا�صتعادة املبادرة، خا�صة اأن املقاتلني املن�صحبني كانوا ال يزالون متحم�صني ملوا�صلة حمل ال�صالح والعودة اإىل 

�صاحة املعركة، لو كانت توفرت ال�رضوط ومل ينزع منهم ال�صالح ويقحم بهم يف �رضاعات جانبية، ومن بقي منهم 

يف مناطق ال�صحراء حتت اال�صتعمار االإ�صباين مل ي�صلم باالأمر الواقع وظل يتحرك يف امليدان يف انتظار اندالع 

املعارك من جديد كما يبني ذلك التقرير الفرن�صي بتاريخ اأبريل 1958 اأي اأقل من �صهرين من نهاية اإيكوفيون. 

واال�صتطالعات الع�صكرية الفرن�صية واالإ�صبانية التي توا�صلت يف منطقتي وادي الذهب وال�صاقية احلمراء، تدل 

على اأن القوى اال�صتعمارية ظلت متخوفة من عودة املقاتلني.

من اخلطاأ اعتبار اإيكوفيون هي �صبب نهاية جي�ض التحرير. اإن ف�صل م�رضوع حترير ال�صحراء و نهاية جي�ض 

التحرير يكمن يف عوامل اأخرى ال ت�صكل عملية اإيكوفيون اإال اأحد اأ�صبابها الثانوية. ومن اأجل فهم �صامل لق�صية 

ال�صحراء واأزمة جي�ض التحرير يف اجلنوب وتفكيكه، فاإنه البد من العودة اإىل ال�صياق التاريخي لن�صـاأته يف �صمال 

املغرب نف�صه و ظروف حله والرهانات التي تلت هذا احلدث. فما وقع يف اجلنوب من ف�صل يف م�رضوع التحرير 

يجد جذوره يف تداعيات م�صار جي�ض التحرير يف ال�صمال وال�رضاع بعد ذلك على ال�صلطة الذي كانت قيادة 

املقاومة وجي�ض التحرير طرفا رئي�صيا فيه اإىل جانب الق�رض و�صخ�صيات �صيا�صية واأحزاب. 

اإن عدم حترير ال�صحراء يف هذه احلقبة التاريخية يعود اإىل عدة اأ�صباب وتتحمل فيها امل�صوؤولية عدة اأطراف، 

البدء  منذ  حتكمها  كانت  والتي  باجلنوب  التحرير  جي�ض  تاأ�صي�ض  وراء  كانت  التي  واحل�صابات  الرهانات  اأبرزها 

اأهداف بعيدة اأحيانا عن ال�صعار املرفوع يف حترير البلد. مل تكن ال�صحراء اإال ورقة من بني االأوراق التي تلعبها 

اأطرافها  اأهم  كان  التي  املفتوحة  املواجهة  الذات يف  واإثبات  والتفاو�ض  التموقع  ق�صد  االأطراف  وتوظفها هذه 

الق�رض واالأحزاب املنحدرة من جتربة احلركة الوطنية، وعلى راأ�صها تيار املقاومة املنتمي لي�صار حزب اال�صتقالل 

قبل اأن يتاأ�ص�ض االحتاد الوطني للقوات ال�صعبية.

طائرات فرن�سية م�ساركة يف 

عملية اإيكوفيون بعني ام كرين 

Fort-Trinquet، )ب.ت.(
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1939 وبعد  بال�صحراء االإ�صبانية، بعد احلرب االأهلية االإ�صبانية يف �صنة  اأدى االحتالل الع�صكري ملا ي�صمى 

القيمة اجلديدة التي اأ�صبحت حتظى بها اأفريقيا الغربية خالل احلرب العاملية الثانية، اإىل قيام ال�صلطات الع�صكرية 

االإ�صبانية بو�صع خطط خمتلفة الحتالل االأرا�صي، حيث �رضعت يف اإجناز اخلريطة العلمية يف �صنة 1943 ليتم 

الرحالت  ا�صتخدام  دون  من   500.000 /1 مبقيا�ض  االأوىل  اخلريطة  اإعداد هذه  مت  وقد   .1949 �صنة  انهاوؤها يف 

الذي كلف  االأمر  فرانكو،  قبل احللفاء على ديكتاتورية اجلرنال  املفرو�ض من  نتيجة احل�صار  الت�صويرية  اجلوية 

�صبع �صنوات من العمل امل�صني �صافر خاللها امل�صاحون اجليوديزيون)géodésiques( والطوبوغرافيون م�صيا على 

االأقدام يف كل االجتاهات يف ال�صحراء.

اآخرين يف �صنوات  اأثري غني �صتتم فهر�صته من قبل خرباء  ومكنت هذه الرحالت من الك�صف عن تراث 

اللغة  اإىل  املواقع اجلغرافية(، والتي �صترتجم  اإ�صم )اأ�صماء   3000 اأي�صا جلمع  الحقة. لكن اخلريطة كانت مفيدة 

االإ�صبانية بعد حتديد مواقعها ومقارنة كيفية نطقها مع زعماء القبائل واملر�صدين. ويعترب هذا العمل تقدما نوعيا يف 

معرفة االإقليم، تلته درا�صات لعلماء النباتات واجليوجليا اأدت اىل و�صع خطط جديدة الحتالل االأرا�صي.

، يجب اإدراجها يف �صياق الوجود االإ�صباين يف ال�صحراء واملنجزات التي حققها 
1
لكن م�صاهمة هذه اخلريطة

فوق هذه االأرا�صي. لقد تركت املواقع الع�صكرية وبناء البنية التحتية لالت�صاالت والتخطيط احل�رضي وا�صتغالل 

تو�صيح خمتلف  على  ت�صاعد  الب�صمة  فاإن هذه  تطورها،  �صياق  وبتحليلها يف  ما.  نوعا  م�صتدمية  ب�صمة  املوارد 

املراحل التي جت�صد عربها اال�صتعمار االإ�صباين. 

اخلريطة األولى
للصحراء بالقياســــــــــات

خو�سي اأنطونيو رودريغيث ا�ستيبان

العيون، مناذج من ت�ساميم 

عمرانية، )ب.ت.(
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�ملرحلة �الأوىل من �الحتالل 1940-1884

 ،1880 �صنة  يف  ال�صاحلية  امل�صتوطنات  اأوىل  منذ  ال�صحراء  اإقليم  يف  اإ�صبانيا  بها  قامت  التي  العمليات  اإن 

كانت بدافع بع�ض االإكراهات التي تفاوتت اأهميتها باختالف الظروف. هذه االإكراهات متثلت يف: الدفاع عن 

املنطقة  اأخرى يف  قوى  من وجود  القلق  بذلك،  ثم، وعالقة  هناك،  متار�ض  التي  ال�صيد  واأن�صطة  الكناري  جزر 

والعالقات مع فرن�صا، والتي عرفت حتوالت يف مراحل خمتلفة، واحتماالت ا�صتغالل املوارد الطبيعية، واأخريا 

ال�صيطرة على االأرا�صي يف مواجهة �صغوط املطالبة باال�صتقالل �صواء داخل اأو خارج حدودها. باخت�صار، كانت 

هذه االإكراهات ذات طبيعة ع�صكرية واقت�صادية كذلك، واإذا حللنا وزنها الن�صبي يف كل فرتة من فرتات تواجد 

اإ�صبانيا باملنطقة، �صنجد اأنها ت�صكل املحور الذي ي�صاعد على فهم جميع االإجراءات املتخذة من االأ�صغال بامليناء 

اإىل خمططات التهيئة احل�رضية.

االإفريقي،  املمتد بني اجلزر وال�صاحل  الكبري  الكناري، والكميات امل�صطادة يف املجال  الدفاع عن جزر  قاد 

ا�صبانيا اإىل ا�صتعمار اأر�ض ي�صكنها البدو الرحل ولكنها تخلو من املراكز ال�صكانية )با�صتثناء الزاوية التي اأ�ص�صها 

ماء العينني يف مدينة ال�صمارة �صنة 1898(. الطبيعة اال�صتثنائية، من منظور تاريخي، الحتالل منطقة �صحراوية 

�صنة،   50 من  والأكرث  ح�رضيا  االإ�صباين،  الوجود  اقت�رض  ملاذا  يف�رض  الواحات،  على  تتوفر  ال  وجغرافيا،  مناخيا 

املنطقة، على موؤ�ص�صة ع�صكرية و�صيد االأ�صماك يف �صبه جزيرة وادي الذهب اأكرث من ن�صف فرتة احتالل   اأي 

)Río de Oro(. يف �صنة 1900، متكنت فرن�صا من احلد من ادعاءات اإ�صبانيا املطالبة بتمديد احلدود اإىل تي�صيت 

)كما هو مبني يف خريطة فران�صي�صكو كويللو )Francisco Coello( ل�صنة 1886 بعد االتفاقات املربمة مع قبائل 

اأدرار التمر خالل حملة �صريبريا-كريوغا-ريزو )Cervera-Quiroga-Rizzo( االأمر الذي األغى، بالتايل، اإمكانية 

الو�صول اإىل طرق القوافل التجارية وواحات اأدرار، ذلك الأن امل�صلحة الوحيدة املتبقية الإ�صبانيا، التي �صعفت 

ب�صبب فقدانها مل�صتعمراتها التاريخية �صنة 1898، هي البقاء يف املنطقة ال�صاحلية اأمام جزر الكناري.

بالن�صبة  متوقعة  اإىل عواقب غري  �صيوؤدي  االإ�صبانية  لل�صيطرة  اخلا�صع  ال�صاحلي  ال�رضيط  اأن وجود هذا  غري 

لفرن�صا، ذلك اأن عدم احتالل هذه االأرا�صي �صيف�صي اإىل حتولها اإىل مالذ للمقاومة املنحدرة من القبائل البدوية. 

فال�صغط الفرن�صي، اإذن، هو الذي دفع اإ�صبانيا للقيام باملزيد من العمليات باالإقليم : القيام اأوال، يف �صنة 1920، 

ببناء مناطق لهبوط الطائرات وحظائر لها، الإجناز خمططات الربيد واالت�صاالت بني فرن�صا وال�صينغال واال�صتجابة 

الطائرات املعطلة  ا�صتيالء جمموعات الرحل امل�صلحني على  اإن   .
2
اآنذاك للتوقفات الالزمة للطائرات املوجودة 

خالل رحالتها دفع اإىل اإحداث نظام للمراقبة ومراكز ع�صكرية، اأحدها بالعيون، ومنطقة للموارد الطبيعية على 

الطريق املوؤدي اإىل الداخلة )فيال �صي�صنريو�ض، Villa Cisneros(، ومطار راأ�ض جوبي )الذي احتلته ا�صبانيا �صنة 

 .
3
1916( واإفني )املحتلة �صنة 1934(، التي �صت�صبح بفعل موقعها اال�صرتاتيجي وبفعل تواجد املياه العا�صمة املقبلة

حملت احلرب االأهلية، يف �صنة 1939، الطبقة الع�صكرية اإىل احلكم، مما �صي�صكل، بالن�صبة لالأرا�صي املعنية، 

اإمكانيات الدولة  اإمكانية ا�صتعمال كل  حتوال كبريا، الأنه مل يعد االأمر مقت�رضا على الدفاع، بل تعدى ذلك اإىل 

لتحقيق احتالل فعال. اإن طموحات اإ�صبانيا للم�صاركة يف احلرب العاملية الثانية اإىل جانب اأملانيا، اأيقظت رغبتها، 

بعد انهزام فرن�صا �صنة 1941، يف اإدارة االأقاليم الفرن�صية باإفريقيا الغربية ؛ وعلى الرغم من اأن هذا االحتمال مل 

يتحقق، اإال اأنه �صاهم يف جعل القيمة اال�صرتاتيجية للمنطقة تتجاوز جمرد الدفاع عن جزر الكناري.
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�ملرحلة �لثانية من �الحتالل 1964-1940

اأدت اإىل مرحلة ثانية من االحتالل. و�صتبداأ هذه املرحلة  اإن�صاء �صبكة مراقبة ع�صكرية لالأرا�صي  وهكذا مت 

 Eduardo( بات�صيكو  هرنانديز  اإدواردو  اجليولوجي  و�صعها  التي  للخطة  وفقا  لالأرا�صي  العلمية  بالدرا�صة 

قابلة لال�صتغالل  الدرا�صات وجود موارد خمتلفة  اأظهرت هذه  1941. وقد  �صنة  Hernandez-Pacheko( يف 

ففي  ؛   )Alia Medina( األيا مدينا قبل  اكت�صافها من  التي مت  الفو�صفاط  ال�صا�صعة من  املنطقة  وعلى اخل�صو�ض 

�صنة 1947، �صت�رضع �رضكة الدولة اأدارو )ADARO( يف االإجراءات االأولية ال�صتغالل الفو�صفاط املحتمل. هذه 

االنتظارات اأثارت تدريجيا �رضورة التخطيط الحتالل االأرا�صي ابتداء بو�صع ت�صميم خرائطي �صينتهي اإىل اأول 

خريطة على اأ�صا�ض حقيقي مع ذكر اأ�صماء االأماكن، كما ذكرت ذلك يف البداية.

�سورة جوية لطانطان من االأر�سيف اال�سباين 1958
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 الذي متت �صياغته منذ اأواخر 
وقد اأدت كل هذه االنتظارات اإىل و�صع خمطط تهيئة مدينة العيون بتاريخ 41950

1940. وقد تكون فيال �صي�صنريو�ض )الداخلة(، اأول م�صتوطنة اإ�صبانية يف ال�صحراء، حالة مماثلة، ب125 بناية اأوائل 

. ويبدو من املهم و�صع هذه املخططات يف ال�صياق العام الإ�صبانيا، 
5

1950 و�صع لها م�رضوع عمراين �صنة 1953 

وبوجه خا�ض يف �صياق التخطيط العمراين املعمول به يف تلك احلقبة وهو، على الرغم من ب�صاطته، ي�صتحق الذكر.

ويتعني اأن ن�صع يف اعتبارنا اأنه يف 1940، مل يتم اإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صاتي على التعمري باإ�صبانيا ال من الناحية 

. يف هذا ال�صياق، وب�رضف النظر عن بع�ض املدن الكربى مثل مدريد وبلباو وفالن�صيا، وحدها 
6
االإدارية و ال القانونية

مراكز بع�ض االأقاليم خ�صعت للتخطيط. ي�صاف اإىل هذا عدد كبري من املدن االأفريقية، مبا يف ذلك �صبتة ومليلية 

. اأخريا، وخالل فرتة االكتفاء الذاتي، يجب التفكري اأي�صا يف اأهمية الهند�صة 
7
وتطوان والعرائ�ض والق�رض الكبري

. 
8
املعمارية املتعلقة برتميم بلد بعد احلرب االأهلية ترميما ماديا، بل رمزيا اأي�صا، » ي�صعى ال�صتعادة اجلوهر التقليدي«

غري اأن العيون حالة خا�صة اعتبارا اأوال، الأن كل املدن االأفريقية )ب�رضف النظر عن �صبتة ومليلية(التي خ�صعت 

للتخطيط يف �صنة 1940، كانت اأكرث اأهمية -وذات تقاليد ح�رضية ووزن دميوغرايف- من قرية �صغرية ي�صكنها 

الرمزية  املباين  معظم  الأن  رمزية،  نظر  وجهة  من  خا�صة  حالة  اأي�صا  هي  ثم،  االأوروبيني.  من  ن�صمة   100 قرابة 

بنظام  املرتبطني  املعماريني  املهند�صني  لعمل  اأ�صبحت جماال  الداخلة(  �صي�صنريو�ض«،  بالعيون و»فيال  )الكنائ�ض 

الوطني  بالرتاث  املرتبطة  باأعماله  املعروف   ،)Diego Méndez( منديز  لدييغو  بالن�صبة  احلال  هو  كما  فرانكو، 

.)El Valle de los Caídos( »وب�صكل اأكرث حتديدا حول »وادي ال�صهداء

فرانكو  نظام  اأواله  الذي  اجلديد  الدور  جت�صد  االأهلية،  احلرب  بعد  مبا�رضة  باأنه،  القول  ميكن  وبالتايل، 

للم�صتعمرات االإفريقية، مقابل �صيا�صته يف تاأكيد الوطنية، يف االإقليم: بناء مدينة قادرة على تاأمني دور اإداري، بل 

اأ�صا�صا دور رمزي باعتبارها مركزا الإقليم �صيتم اإن�صاوؤه يف �صنة 1957 وذلك الإخفاء الطابع اال�صتعماري بال�صحراء 

يف وقت حتققت فيه اأوىل اال�صتقالالت باإفريقيا. يف الواقع، مبا�رضة بعد نهاية احلرب االأهلية االإ�صبانية، مت حتقيق 

زيادة طفيفة يف م�صاريع البناء يف ال�صحراء �صواء مبدينة العيون اأو فيال �صي�صنريو�ض )الداخلة( ب�صكل اأقل. هذه 

امل�صاريع لي�ض لها طابع عملي فقط )كخزانات املياه، وامل�صتودعات، واالأ�صغال بامليناء(، بل لها اأي�صا طابع رمزي، 

وبطبيعة احلال، طابع ال�صيطرة ال�صيا�صية والع�صكرية والثقافية )مبان ملندوبي احلكومة ومبان ر�صمية وكنائ�ض ...(

1952، يقول كارو باروخا )Caro Baroja(، مل يكن هناك �صوى عدد  »عندما ذهبت اإىل العيون يف �صنة 

. يف بداية 
9
قليل من املباين الع�صكرية واأزقة حتيط بال�صوق، الذي يتاألف من �صاحة مع منازل �صغرية ذات قبب«

 Anuario Estadístico de(  1953 ل�صنة  الإ�صبانيا  ال�صنوي  االإح�صائي  للدليل  وفقا  بالعيون،  كان  العقد،  هذا 

España(، ما جمموعه 251 بناية، منها 188 وحدة �صكنية و43 خم�ص�صة للن�صاط االقت�صادي، والباقي خم�ص�ض 

ال�صتخدامات اأخرى يحتل فيها املجال الع�صكري اأهمية كربى.

�ملرحلة �لثالثة لالحتالل 1975-1964

مل يحدث االإقالع الرتابي الثالث اإال يف وقت الحق )ال�صكل 1(، مع تداخل واقعتني اأ�صا�صيتني: من جهة، 

بداية التنقيب عن النفط، بعد االإعالن عن قانون الهيدروكاربورات يف �صنة 1958، حيث مت جذب عدد كبري من 

ال�رضكات االأجنبية، ومن جهة اأخرى، احلاجة اإىل ا�صتمالة �صكان ال�صحراء لتفادي ت�صكيل جماعات م�صلحة نتيجة 

ا�صتقالل املغرب اأوال �صنة 1956، وبعد ذلك موريتانيا �صنة 1960.
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ال�سكل 1: مراحل االحتالل.

طرفاية يف ثالثينيات القرن املا�سي، )ب.ت.(

املرحلة االأوىل من االحتالل 1884 - 1940

فيال �سي�سنريو�ش )الداخلة(

املوانئ، مناطق هبوط وحظائر للطائرات

�سبكة املراقبة الع�سكرية

املرحلة الثانية من االحتالل 1940 - 1964

1955-1940: الدرا�سة العلمية لالأرا�سي
1950، 1953 و 1960: م�ساريع التهيئة العمرانية لفيال �سي�سنريو�ش )الداخلة( والعيون

1960: العقيد فيلريز )Colonel Villiers( و�رسورة ا�ستقرار الركيبات
الن�ساط النفطي 

جتديد املعهد الوطني لالإ�سكان

املرحلة الثالثة لالحتالل 1964 - 1975

ا�ستغالل الفو�سفاط: حتول اأكرث راديكالية ملناطق االإقليم، الريفية منها واحل�رسية
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ال�سورة 2: باريو ال باز، فئات 

خمتلفة من املبانى. )ب.ت.(

ال�سكل 3 : ت�سميم �سكن لل�ساكنة املحلية
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املر�صوم  واإ�صدار  العيون،  اإىل  )الداخلة(  �صي�صنريو�ض  فيال  من  ر�صميا  العا�صمة  نقل  مت   1958 دي�صمرب  يف 

الذي ينظم ملكية االأرا�صي. ومع �صدور القانون الوطني للبحث وا�صتغالل حقول النفط، اأ�صبحت ال�صحراء 

متثل املنطقة الثالثة �صمن املناطق الثالث التي اأن�صئت يف جميع اأنحاء اإ�صبانيا، حتت اإدارة املديرية العامة للمناطق 

واالأقاليم االأفريقية، التي كان لها مكتب مبدينة العيون. و�صيتم تقطيع هذه املنطقة اإىل 108 جزءا �صيخ�ص�ض 52 

منها ل�رضكات اأجنبية اأو يف اإطار �رضاكة حيث �صيتم ا�صتثمار مبالغ مالية كبرية يف وقت ق�صري جدا، مما ت�صبب يف 

تغيريات كبرية يف املنطقة، خ�صو�صا يف العيون، التي تزايد ن�صاط البناء بها، ولكن اأي�صا يف اأماكن اأخرى. وقد 

اأو�صح خو�صيه ماريا فالفريدي، املتخ�ص�ض يف البيئة، اأن الوقت املخ�ص�ض لل�صيد من طرف اأطر هذه ال�رضكات 

كان ال�صبب املبا�رض النقرا�ض غزال املهور .

توقف الن�صاط النفطي ب�رضعة، بعد العثور على موؤ�رضات ذات اأهمية �صعيفة وكذا مبنا�صبة اكت�صاف حقول 

نفطية كبرية يف اأماكن اأخرى من العامل )كندا( حيث رحلت ال�رضكات مواردها نحو هذه االأماكن، ولكن اليد 

اإجراءات �رضورية  اإىل مبا�رضة  اأف�صيا  �صابقا  �صيا�صة اال�صتقرار املذكورة  الفرتة وكذا  املطلوبة خالل هذه  العاملة 

جديدة باالإقليم، خ�صو�صا بالعيون، حيث �صينطلق ت�صميم جديد للتهيئة العمرانية وذلك مب�صاعدة املعهد الوطني 

لالإ�صكان الذي اأحدث يف تلك احلقبة )1957( بعد االإقالع االقت�صادي ملخططات التنمية.

االأقاليم  لي�صمل  املنخف�ض  االإيجار  امل�صاكن ذات  نظام  1961، و�صعت احلكومة  �صنة  ال�صياق، ويف  يف هذا 

االإ�صبانية باإفريقيا. يف ال�صنة املوالية، قام وزير اجلي�ض ووزير االإ�صكان بزيارة للمنطقة، ومت تفعيل نتائج الدرا�صة 

ت�صميم  اأي�صا  و�صع  كما  االأقاليم.  حلكومات  تقرير  اإ�صافة  مع  اإليها  حاجة  هناك  كانت  التي  للم�صاكن  املف�صلة 

تنفيذها  �صيتوىل  التي  البناء  خطة  بتفعيل  لالإ�صكان  الوطني  للمعهد  مر�صوم،  مبوجب  بال�صماح،  وذلك  لل�صكن 

والو�صائل  االجتماعية  والطبقة  العدد،  حتديد  مت  االأ�صليني،  ال�صكان  جلذب  الرامية  للطموحات  طبقا  مبا�رضة. 

االقت�صادية لالأ�صخا�ض الذين متنح لهم هذه امل�صاكن باعتبار التو�صيات املحلية لتفادي »اجلمع« بل »تخ�صي�ض« 

املباين اجلديدة )املعهد الوطني لالإ�صكان 1962(، مع االأخذ يف االعتبار اأي�صا، اخل�صائ�ض ال�صيكولوجية للمحتلني 

املرتقبني وخ�صائ�ض ال�صحراء ال�صاحلية مثل التكاثف واالأك�صدة ال�رضيعة للعنا�رض املعدنية اأو التقل�صات الناجتة 

عن التغريات املفاجئة يف درجة احلرارة وذلك لتحقيق »االن�صجام بني االإن�صان والرتبة واملناخ وال�صكن« )املرجع 

نف�صه(. وبالتايل �صيتم اإحداث فريقني حتت اإ�رضاف رامون اإ�صتاييال )Ramón Estaella( الذي ي�صغل اأي�صا من�صب 

 José( 
10

مفت�ض وزارة االإ�صكان يف هذه االأقاليم، واحد منها بقيادة املهند�ض املعماري خو�صيه �صريانو �صنيور بولو

Serrano-Suñer Polo(. وقد مولت االأ�صغال احل�رضية واملباين امللحقة بها من ميزانية املعهد الوطني لالإ�صكان.

حيث  )الداخلة(،  �صي�صنريو�ض  فيال  اإىل  و�صلت  قد  لالإ�صكان  الوطني  املعهد  ت�صاميم  اأن  من  الرغم  على 

عمليات البناء تتم داخل اجلدران، فاإن عمليات البناء يف العيون تتم يف اجتاه �رضق-غرب ، حيث كان ال�صعي 

ثم  املعمارية(  للعنا�رض  م�صبق  �صنع  )بهدف  االأ�صناف  من  �صغري  عدد  على  بالرتكيز  اال�صتقالل  من  قدر  اإىل  

التوليف بينها، من اأجل جتنب الرتابة )ال�صورة 2(. اأما امل�صاكن اخلا�صة بال�صكان االأ�صليني )ونق�صد بها م�صاكن 

بني اخليمة وال�صكن االأوروبي( فلها �صكل �صدا�صي خا�ض. ويف كل كتلة، يتم جتميع 12 خيمة حول فناء مركزي 

ي�صمح لل�صاكن االأ�صلي اأن يبقى مع حيواناته، من دون ترك قطيعه )ال�صكل 3(.

جدوى  حول   )Adaro( اأدارو  تقارير  نتيجة   ،1954 �صنة  يف  بالفو�صفاط،  املتعلق  الن�صاط  توقيف  مت  لقد 

اال�صتغالل بالنظر اإىل الن�صبة املئوية للخام وال�صعوبات التي تواجه ا�صتغالله يف ال�صحراء يف هذه احلقبة، اإال اأن 

رغبة احلكومة االإ�صبانية يف احلفاظ على ال�صحراء حتت �صيطرتها، متجاهلة النداءات ال�صادرة عن االأمم املتحدة، 

دفعت رئي�صة احلكومة وبالنكو كاريرو)Carrero Blanco(، ب�صفته امل�صوؤول عن ال�صيا�صة االإقليمية للمنطقة، �صنة 
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1960 اإىل اإر�صال جلنة الإعادة تن�صيط ا�صتغالل الفو�صفاط بف�صل التطورات التقنية اجلديدة. ولذلك مت خلق كيان 

جديد، ENMINSA، الذي �صيحالفه النجاح، اإذ مت العثور �صنة 1964 على م�صاحة وا�صعة غنية بالفو�صفاط وقابلة 

.
11

لال�صتغالل

هكذا تبداأ ما ميكن اأن نطلق عليه الفرتة الثالثة للتنمية االإقليمية املرتبطة باخلطط اجلديدة ال�صتغالل الفو�صفاط 

والتي �صتحدد، بدون �صك، حتوال جذريا باملنطقة يف املجال الريفي كما احل�رضي، موازاة مع م�صل�صل التنمية العام 

الذي عرفته اإ�صبانيا خالل هذه الفرتة. وميكن التاأكيد على االإجراءات املهمة الناجمة عن ا�صتخراج الفو�صفاط: 

مرافق  اإن�صاء  ثم  ال�صحن،  منطقة  اإىل  )بوكراع(  اال�صتخراج  اأماكن  من  ميتد  كلم،   100 من  الأكرث  ناقل،  اإن�صاء 

امليناء التي ت�صمح بدخول ال�صفن الكبرية يف منطقة غري مالئمة، مما اأعطى للم�رضوع اأبعادا جديدة بالن�صبة لهذه 

.
13

، واأخريا، تقوية االت�صاالت االأر�صية واجلوية املطلوبة، وخ�صو�صا من وجهة النظر الع�صكرية
12

االأماكن

ومكنت عمليات ال�صرب املنجزة خالل التنقيب عن النفط من اكت�صاف عدة طبقات للمياه اجلوفية �صمحت 

بتطوير التجارب الزراعية من جهة فيال �صي�صنريو�ض )الداخلة(، جتارب تينكري والعركوب مثال. كما مت اأي�صا حفر 

اآبار جديدة. وعالوة على ذلك، مكن اإدخال االآالت الفالحية وتكوين املزارعني من ا�صتغالل امل�صاحات اخل�رضاء 

1960 حتى خروج  اأواخر  4(.و�صهدت املراكز احل�رضية منذ  ال�صغرية يف �صمال ال�صحراء »لكرارا« )ال�صورة 

اإ�صبانيا �صنة 1975، زيادة ا�صتثنائية، من خالل فر�ض اأن�صطة ح�رضية جديدة تعك�ض ا�صتيطان ن�صبة كبرية من ال�صكان. 

 والراديو والتلفزيون )اأول بث يف ال�صحراء يف �صنة 
14

وقد رافق كل ذلك و�صع اأنظمة جديدة لالت�صال: الهاتف

الرقابة. اأفكار جديدة لل�صكان االأ�صليني، على الرغم من  اإدخال  1966(، والتي جنحت، يف نهاية املطاف، يف 

كما ميكن اأن يرى يف الر�صم البياين )ال�صكل 5(، فاإن البناء تزايد ب�صكل ملمو�ض ابتداء من منت�صف �صنوات 

اإىل  بداأت تتحول  امل�صتعمرة،  الكربى يف  املدينة  لتمثل  االأ�صا�ض  الرمزية، املوجهة يف  املدينة  اأن  1960، بحيث 

مدينة ذات وظيفة اقت�صادية بالنظر اإىل تكثيف ا�صتغالل الفو�صفاط مبنجم بوكراع. ومن الوا�صح اأن االأمر ال ميكن 

اأن يكون خالف ذلك، لكون النمو الفعلي للمدينة انعكا�صا للنمو ال�صكاين ؛ ومع ذلك، ينبغي اأن يكون هذا االأمر 

مو�صوع بحث اأكرث تعمقا باعتبار اأن البيانات املقدمة من طرف احلكومة العامة يف غرب اأفريقيا، والتي ح�رضتها 

دالئل االإح�صاء االإ�صبانية، تعاين من نق�ض وا�صح.

عدم دقة البيانات مرده اإىل اأمرين: اأوال عدم الكفاءة بل االإهمال يف جمال االإح�صاء، لكن خا�صة، ولعل هذا 

هو االأهم، م�صاكل اإح�صاء اأولئك الذين ت�صميهم عمليات االإح�صاء بــ »الطبيعيني«، اأولئك الذين باعتبار هياكلهم 

االأ�رضية اأو منط عي�صهم ال ت�صملهم املعايري االإح�صائية ل�صبه اجلزيرة )�صكان بالفعل و/ اأو �صكان بحكم القانون(.

بع�ش �العتبار�ت

ولكن ب�رضف النظر عن حجم م�صل�صل اال�صتيطان، يبدو وا�صحا اأن عملية التمدن هي عملية لل�صيطرة والتمازج 

. والنتيجة هي اأن املجتمع بداأ يفقد تدريجيا طابع الرتحال، ليتحول ال�صكان اإىل اأجراء تابعني، يعي�صون 
15

الثقايف

يف مدينة لديها كل خ�صائ�ض التمييز االإثني اأو الثقايف النمطي يف املدن اال�صتعمارية. وقد اأ�صار ج. كارو باروخا 

اإىل ذلك بو�صوح يف مقالته ل�صنة 1976 حتت عنوان »وداعا للبدو الرحل بال�صحراء«. مع فارق اأ�صا�صي باملقارنة 

اأن العيون ذات ت�صميم جديد كليا يجمع بني تقطيع مميز  باعتبار  اأفريقيا وال�صحراء،  مع املدن االأخرى ب�صمال 

للتعمري العقالين لهذه الفرتة، مع منطقة رمزية )مندوبية للحكومة وكني�صة(، ومنطقة �صحية واأخرى �صناعية، 

ولكن مع منطقتني �صكنيتني منف�صلتني متاما: االأوروبية والعربية.
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خم�ص�صة  مناطق  اإىل  اال�صتيطان،  حلجم  وفقا  بدورها،  العرب،  لل�صكان  املخ�ص�صة  املنطقة  تق�صيم  مت  وقد 

للخيام اأو مل�صاكن موؤقتة وب�صيطة منعدمة اجلودة، لكن احتفظ بها حتى اأيامنا هذه مع ت�صكيل اأحياء ذات جذب 

التعاون  لدرجة  وفقا  بدورها  ومق�صمة   ،)Colominas( بــ»كولومينا�ض«  ي�صمى  ما  جانب  اإىل  وتاريخي،  ثقايف 

مل  فالنتيجة  وباخت�صار،  الخ.(.  بوكراع،  وم�صتخدمو  وال�صباط  الرحل  البدو  )جمموعات  الكربى  املدينة  مع 

نف�صه  التح�رض  وبفعل  اأي�صا،  ولكن  االقت�صادية،  الهيكلة  وكذا  االأرا�صي  احتالل  اأ�صكال  مع  قطيعة  فقط  ت�صكل 

ال�صحراوي. للمجتمع  الداخلي  للتنظيم  التقليدية  االأ�صكال  جتاوزت  جديدة  �صو�صيوثقافية  تكتالت  خلق   مت 

وعليه، فاإن الغر�ض من هذه الورقة هو الذهاب اأبعد من تف�صري تطور هذه املدن، من خالل اإثارة اأ�صئلة وحماولة 

امل�صتعمرة،  ال�صيطرة على  التمدن يف  لعبه  الذي  الدور  امل�صتقبل، حول  منها يف  التحقق  فر�صيات، ميكن  و�صع 

وبالتايل، على �صكانها االأ�صليني.

نقطة انطالق هذه الفر�صيات هي حتما العالقة املعقدة التي تاأ�ص�صت بني امل�صتعمرين الذين يخططون لو�صع 

الرحل،  االأ�صليني  ال�صكان  مواجهة  اال�صتيطان يف  مبنطق  وا�صتغاللها  وتنظيمها  االأرا�صي  ال�صيطرة على  اأ�صكال 

الذين، يف حلظة معينة، ي�صت�صلمون لال�صتقرار باعتباره مظهرا من مظاهر التقدم، ولكن ك�صكل وا�صح لل�صيطرة 

التي  الوقائع  جميع  تعني  اأنها  على  فهمها  يجب  التمدن  اأو  التح�رض  م�صل�صل  كلمة  اإن  الواقع،  والتثاقف. يف 

اأو  املطلق  العدد  وزيادة  امل�صاحة،  حيث  من  املدن  تو�صيع  اأو  بناء  يعني،  وهذا  املدينة،  اإىل  التحول  اإىل  توؤدي 

الثقايف والتنظيم االجتماعي والهياكل االقت�صادية الالزمة للمجموعات  املئوية ل�صكانها، وكذا التحول  الن�صبة 

االجتماعية التي ت�صبح ح�رضية.

ال�سكل 5: املباين امل�سيدة

الداخلة                

العيون

ال�سورة 4: اإدخال جرار ملزارع 

لكراكة بطرفاية.
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اأنخيال هرينانديث مورينو

اإىل  واحلاجة   )...( التاريخ  من  ي�صكل جزءا  بل  �صيء،  الذاكرة يف  من  لي�ض  بالذاكرة  االآن  ي�صمى  ما  »اإن 

اأن ن�صتغني عن تلك الكلمة. فلنتقبلها،  الذاكرة هي باالأحرى حاجة اإىل التاريخ، )...( وبدون �صك، ال ميكن 

لكن واعني بالفرق الوا�صح بني الذاكرة احلقيقية، التي تتح�صن اليوم بني البادرة والعادة )...( والذاكرة املتحولة 

 .)P. Nora( .ب. نورا »)...( ب�صبب حتولها اإىل تاريخ

طبقا  والذي  االإن�صان،  حلقوق  الوطني  املجل�ض  اإىل  يرجع  ذلك  يف  الف�صل  فاإن  هنا،  اليوم  نوجد  اإذ  اإننا 

لتو�صيات هيئة االإن�صاف وامل�صاحلة حول التاريخ والذاكرة، كما هو مبني يف الربنامج، قام بتنظيم هذه الندوة 

بغية حتديد اخلطوط العري�صة للبحث وحتليلها، مع حتليل علم التاأريخ القائم حتليال نقديا، وتقدمي مناهج جديدة 

متكننا من درا�صة االإ�صكاليات اجلديدة للمنطقة. 

وكما نعلم جميعا، فقد اأن�صئت هيئة االإن�صاف وامل�صاحلة �صنة 2004 مبوجب ظهري ملكي. و من بني مهامها 

الرئي�صة اإثبات الوقائع التي ت�صكل انتهاكا ج�صيما حلقوق االإن�صان والتحري ب�صاأنها ؛ وحتديد امل�صوؤوليات واإ�صدار 

التقارير، وال �صيما االإ�صهام يف تنمية ثقافة احلوار على اأ�صا�ض احرتام حقوق االإن�صان. وقد و�صعت هذه املوؤ�ص�صة 

اأربعة حماور للعمل:    

الك�صف عن احلقيقة.

جرب ال�رضر واإعادة التاأهيل.

اإعداد مقرتحات وتو�صيات لتفادي تكرار املمار�صات ال�صابقة. 

امل�صاحلة.

وباعتباري موؤرخة، فاإنه بدا يل من املهم اأن اأعر�ض باإيجاز بع�ض التاأمالت يف تاريخ وذاكرة ال�صحراء الغربية 

واأن اأقدم مقرتحات البحث التي تندرج يف املحور االأول للعمل: الك�صف عن احلقيقة. 

�سورة جوية ملدينة العيون 1971
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يحمل مو�صوع هذه الندوة يف طياته وظيفة اجتماعية و�صيا�صية. وي�صكل 

املجتمع  تهم  اأ�صا�صية  ق�صية  ال�صحراوي  الرتاث  بناء  اإعادة  اأو  اإ�صرتجاع 

تاريخه،  من  كجزء  املغربي  واملواطن  االأول،  املقام  يف  برمته  ال�صحراوي 

ولكن يف الوقت نف�صه يعد خدمة »للق�صية الوطنية«. اإن البحث عن »اأماكن 

يغذي  واملتاحف،  التذكارية،  والن�صب  واملكتبات،  واالأر�صيفات،  الذاكرة«، 

الذاكرة التي تبحث عن تقدي�ض الذكريات من اأجل اإعادة خلق تاريخ-ذاكرة  

يحدد احلا�رض ويربره . 

ولكني اأت�صاءل حول ما اإذا بحثنا عن احلقيقة باعتبارنا موؤرخني، فهل نحن 

التالعب  يف  متواطئني  نكون  اأن  نريد  اإننا  اأم  املهمة؟  لهذه  م�صتعدون  حقا 

بالتاريخ؟  

�لذ�كرة و�لتاريخ 

يف الوقت احلا�رض يتم احلديث كثريا، اأو رمبا ب�صكل مبالغ فيه، عن الذاكرة 

ال�صفهي، وغريها. ويف  الراهن، والتاريخ  التاريخية وتاريخ الزمن  والذاكرة 

الواقع، فالذاكرة والتاريخ، على الرغم من اأنهما متكامالن يف بع�ض االأحيان، 

امل�صتمر،  تطورها  يف  احلياة  لهي  الذاكرة  اإن  متاما.  خمتلفان  مفهومان  فاإنهما 

تتاأثر بالذكريات وبالن�صيان وهي عر�صة جلميع اأنواع التالعب. وعلى عك�ض 

الذاكرة  اأن  له وجود. ويف حني  يعد  ما مل  بناء  اإعادة  هو  التاريخ  فاإن  ذلك، 

تتغذى بالذكريات، فاإن التاريخ يحتاج اإىل النقد والتحليل. وثمة عالقة وطيدة 

اأو  العائلة،  تنقلها  التي  بينها وبني الذكريات  اأو  املَُعا�َصة  بني الذاكرة والتجربة 

املوؤ�ص�صات، اأو الدولة. ويعمل التاريخ على حتليل الوقائع واالأ�صباب والنتائج 

اأي�صا   املغلقة وحتى  الق�صايا  ب�صكل عام يف  اإنه يبحث  املرتتبة عنهما. بحيث 

ال،  ومل  واأي�صا،  ذكريات  جمرد  هي  الذاكرة  بينما  الزمنية،  امل�صافة  من  بقدر 

الن�صيان. ومبا اأن التاريخ هو اإعادة بناء املا�صي فيجب اأن يدافع عن الفح�ض 

والتدقيق التاريخي ودون اأن يغفل االإ�صارة اإىل البينات. بعبارة اأخرى، على 

حد تعبري هاب�صوام، التدقيق يف الوقائع وفح�صها وتدمري االأ�صاطري ال�صيا�صية.

�ل�سحر�ء و�لذ�كرة �لتاريخية 

والذاكرة  التاريخية  الذاكرة  بني   )Halbwachs( هالبواك�ض  يفرق 

اجلماعية. وقد تعني الذاكرة التاريخية الذاكرة املكتوبة واملكت�صبة بينما الذاكرة 

اجلماعية تعني الذاكرة املعا�صة وال�صفهية وامُلْنَتجة. فاالأوىل ت�صري اإىل مدة زمنية 

طويلة يف حني اأن الثانية تنتمي اإىل احلا�رض والوقت االآين. اإنها متثل تتقا�صمه 

جمموعة اأن�صئ انطالقا من ق�صة تلتقي فيها العنا�رض االجتماعية والثقافية، اأو 

التاريخية كلها والتي تخول للفرد اأن يحدد مو�صعه وبالتايل االعرتاف بذاته. 

طائرات دا�سو الفرن�سية امل�ساركة يف عملية اإيكوفيون 

وهي تتزود بالوقود )فرباير 1958(
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لقاء الأعيان من ال�سحراء مع فرانكو 

مبدريد 1968
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لقد عانى املجتمع ال�صحراوي قبل 38 �صنة ا�صطرابات �صيا�صية رهيبة اأدت اإىل ان�صطاره. وقد ارتبطت الذاكرة 

احلديثة القريبة يف ال�صحراء مب�صل�صل متزق اجتماعي ناجم عن فعل اإنهاء اال�صتعمار واملواجهات بني جماعات 

التاريخية يف ال�صحراء مل تعتمد  الذاكرة  اأن  اإىل  نف�صه. وجتدر االإ�صارة، عالوة على ذلك،  اإىل املجتمع  تنتمي 

على الذاكرة ال�صعبية اأو اجلماعية، بل على الق�ص�ض التي ين�رضها املوؤرخون االإخباريون وال�صحفيون وال�صلطات 

ال�صيا�صية، واملوؤرخون، والتي اأ�صفرت عن بناء �صورتني حتمالن هويتني خمتلفتني، وبالتايل ذاكرتني تاريخيتني 

خمتلفة  �صيغ  عن  يدافع  جمتمع  داخل  املا�صي  ال�صورتان  هاتان  ومتثل   .
1
احلا�رض خدمة  اإىل  تَهدفان  جماعيتني 

التاريخية  الذاكرة  اإنه من بني مميزات   )Georges Orwell( اأورويل ال�صدد، يقول جورج  للهويات. ويف هذا 

اأنها مرتبطة بالذاكرة التي مت التالعب بها. ويوؤكد هذا الكاتب اأنه »من ي�صيطر على املا�صي ي�صيطر على احلا�رض. 

 يف كتابه »نظام 
2
) Le Goff( ومن ي�صيطر على احلا�رض �صي�صيطر على امل�صتقبل«. ويف هذا االإطار ي�صدد لوكوف

الذاكرة« على اأهمية ال�صيطرة على الذاكرة من قبل الطبقات احلاكمة. ويف هذا ال�صياق ميكننا اأن نت�صاءل عن كيف 

ميكن اأن نتطرق اإىل امل�صاكل التي يطرحها هذا التالعب، ومن هم الذين يكتبون التاريخ، وملاذا يريدون التالعب، 

وحتى عما يجب القيام به اإزاء هذا الو�صع.

الغائية  ا�صتعمال  متاما،  اأنتجا �صورتني خمتلفتني  الغربية  ال�صحراء  تاريخ  التاأريخ يف  اجتاهان يف علم  وثمة 

كو�صيلة دائمة وداعم منهجي الإعادة بناء اخلطاب التاريخي.

نف�ض  اإىل  باالنتماء  ال�صعور  على  الغربية  بال�صحراء  يتعلق  فيما  املغربية  للدولة  الر�صمي  اخلطاب  وي�صتند 

. وقد متكن حزب اال�صتقالل من الرتويج بفعالية لفكرته عن االأمة التي �صادق عليها امللك 
3
ال�صريورة التاريخية

ونفذت من خالل �صيا�صته اخلارجية القائمة على الن�صال من اأجل الوحدة الرتابية. وقد حتملت امللكية يف عهد 

املغربي  ال�صعب  اأن   املطالب، موؤكدة  االإعالم م�صوؤولية هذه  االأخرى وو�صائل  ال�صيا�صية  اال�صتقالل واالأحزاب 

�صورة  املغاربة  لدى  تكونت  وقد   .
4
ال�صليبة االأقاليم  ا�صتعادة  اأجل  من  الالزمة  للت�صحية  ا�صتعداد  على  �صيكون 

مفادها اأن هذه االأقاليم هي ملك لهم وهي جزء من االأقاليم التي فرقها اال�صتعمار. وت�صكل هذه ال�صورة نقطة 

امللك وقد  مبا�رضة من طرف  االإتقان، ومت  العام غاية يف  الراأي  تدبري  وال�صعبي. وكان  الر�صمي  تالقي اخلطاب 

�صمح فيه لالأحزاب ال�صيا�صية وو�صائل االإعالم بحرية التعبري عن اأفكارهم والتعليق على حالة املفاو�صات املتعلقة 

األف« )Lamalif(، غري  اإىل االأمم املتحدة. ودعت جملة »الم  التي رفعت منذ بدء اال�صتقالل  باملطالب الرتابية 

اأحالم  من  خالية  خارجية  �صيا�صة  معامل  ر�صم  عند  ال�صيا�صية  والواقعية  اجلماعي  احل�ض  اإىل  للمخزن،  املوالية 

اأي�صا و�صائل االإعالم االأخرى واالأحزاب ال�صيا�صية التي مل تكف  العظمة. ولي�ض فقط جملة »الم األف« ولكن 

عن االإ�صارة منذ اال�صتقالل حتى �صنة 1976، اإىل اأن املهام الرئي�صية للحكومة كانت، بالدرجة االأوىل، ا�صرتجاع 

االأقاليم  بلقنة  �صد  والتظاهر  والت�صنيع  الدميقراطية  وكذا  مغربية،  واإن�صانيا  وتاريخيا  جغرافيا  هي  التي  االأقاليم 

املغربية والتي من �صاأنها اأن توؤدي اإىل اال�صتقالل وتقرير امل�صري. ويف الذاكرة التاريخية املغربية، ت�صكل ال�صحراء 

جزءا ال يتجزاأ من اأقاليمها منذ عهد املرابطني ومنذ اأن اأ�صهم تكوين وتوطيد ال�صالالت امللكية يف تفريق املغرب 

االأق�صى عن االإمرباطورية العثمانية من جهة، واالإمرباطوريات االإفريقية من جهة اأخرى. وظلت ال�صيطرة على 

ال�صحراء حا�رضة يف �صيا�صة �صالطني االإمرباطورية، وحيث اإنها واقعة يف �صواحي هذه االأخرية، بقيت ال�صيطرة 

على القوافل ومداخيل التجارة ال�صحراوية موردا اقت�صاديا ال ميكن اال�صتغناء عنه من اأجل دعم ال�صلطة امللكية. 
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وكانت ال�صاللتان ال�صعدية والعلوية املرجع االأ�صا�ض يف ت�صكيل الدولة احلديثة باإ�صفاء ال�رضعية على �صلطتها 

الرتابية بامل�صاركة والدفاع عن هذه الدولة بالن�صال �صد الغزاة امل�صيحيني، االإ�صبان والربتغال، وهي الفرتة التي 

ميكن اأن نح�رضها بني القرن ال�صاد�ض ع�رض والتا�صع ع�رض. ومع حلول القرن التا�صع ع�رض بداأت يف املغرب العربي 

مرحلة تاريخية اأخرى. ففي 1830 وبعد اال�صتيالء على العا�صمة اجلزائر، ا�صتقر ال�صعور بالعجز وال�صعف وعدم 

القدرة على حماية الذات يف اأو�صاط ال�صاكنة. فاإن�صاء اإدارة ا�صتعمارية جديدة فرن�صية-اإ�صبانية اقت�صمت االأقاليم 

اأح�ض به ال�صعب املغربي و عا�صه كبرت وبداأ ب�صماع عبارات من قبيل �صحراءنا وال�صحراء املغربية اأو ال�صحراء 

املغربية املغت�صبة. وهذا االإ�صم الر�صمي اجلديد يتناق�ض مع الت�صمية وال�صعور التقليدي. اإذ اإنه يف مغرب ما قبل 

اال�صتعمار كان ال�صكان ي�صمون وفقا النتمائهم العرقي ويف بع�ض االأحيان االإقليمي. وما كان �صائدا هو فكرة رعايا 

ال�صلطان الذين يح�صون بف�صل البيعة اأنهم ينتمون اإىل نف�ض املجموعة ال�صيا�صية.

ومن جهة اأخرى ولَّد علم التاأريخ اال�صتعماري �صورة مل تكن تعك�ض االأمة املغربية، وهو ما اأدى اإىل تاأمل 

تاريخي واإىل خطاب ر�صمي بغية دعم اإدراج ال�صحراء الغربية كجزء من اأقاليمها الوطنية. فعلى �صبيل املثال، 

من بني مرجعيات علم التاأريخ الوطني املغربي جند ف�صل املقاومة املناه�صة لال�صتعمار، املحتمية يف ال�صحراء، 

مرجعية ا�صتخدمت للتعبري عن وجود وعي تاريخي م�صرتك يحارب �صد الغزاة. وهو خطاب تاريخي مت بناوؤه  

بهدف اإعطاء الدولة الفتية ذاكرة تاريخية م�صرتكة وهوية وطنية. 

االأقاليم  يعترب  والذي  االإ�صباين،  اال�صتعمار  �صكلها  التي  ال�صورة  وريث  وهو  اآخر،  تاريخي  خطاب  وثمة 

ويرجع  املغربيني.  واحل�صارة  التاريخ  عن  خمتلفة  وح�صارة  تاريخ  لها  طبيعية  جغرافية  منطقة  ال�صحراوية 

ا�صتوحى منه اجلنود  التا�صع ع�رض، والذي  للقرن  الفكر االإ�صباين االأفريقاين  اإىل  النوع من اخلطاب  اأ�صل هذا 

املناطق  االأقاليم وا�صتقالل هذه  بُعد هذه  اأكدوا  الذين  امل�صتك�صفني  تقارير  اإىل  واأي�صا  االإ�صبان،  اال�صتعماريون 

باال�صتيطان  فيها  ي�صمح  كان  التي  املناطق،  تلك  قبائل  زعماء  مع  املعاهدات  توقيع  من  ومتكنوا  ال�صلطان،  عن 

والن�صاط التجاري. ويف النقا�صات الربملانيةحول مدى تعاي�ض اال�صتعمار يف وادي الذهب اأم ال، ويف التقارير 

اأواخر  اإ�صبانيا  ن�رضت يف  التي  االأعمال  ف�صال عن  االإ�صبانية،  التجارة  اجلغرافية وغرف  ال�رضكات  قدمتها  التي 

ملمو�صة  باأعمال  القيام  عدم  من  الرغم  على  االإقليم،  هذا  ا�صتقالل  بفكرة  التم�صك  مت  ع�رض،  التا�صع  القرن 

اإمكانية قبول  اإنه ميكن اعتبار  ومبا�رضة دون علم ال�صلطان، وهو ما قد يوؤدي اإىل عدة تاأويالت متباينة. بحيث 

اأو، من  املخزن من جهة،  البعيدة جغرافيا عن  االأقاليم  ال�صلطان يف هذه  �صيادة  االإ�صبانية  ال�صا�صة واحلكومات 

جهة اأخرى، مل يكن من املهم معار�صة وال حتى اإزعاج حكومة جاللته ال�رضيفة بهذه امل�صائل التافهة يف وقت 

كان حتديد موقع �صانتا كروث دي مار بيكينيا )Santa Cruz de Mar Pequeña(، هو الرهان. وعلى اأية حال، 

وطيلة القرن الع�رضين كانت تتبلور فكرة اأن وادي الذهب كان اإقليما م�صتقال متاما عن ال�صلطان، وهو ما يتوافق 

مع امل�صالح التجارية والبحرية لرجال االأعمال االإ�صبان. ويف عام 1885، �صدر مر�صوم ملكي يقر باأن االإقليم 

امل�صمى وادي الذهب، والذي يوجد بني راأ�ض بوجدور والراأ�ض االأبي�ض، اأ�صبح حتت احلماية االإ�صبانية. وكان 

و �صع هذه احلدود ممكنا الأنه مت االعرتاف باملعاهدات املوقعة مع القبائل املجاورة. و�صتكون نتيجة املعاهدات  

الالحقة مع فرن�صا والتق�صيم االإقليمي بني الدولتني هي ر�صم حدود جديدة، وبالتايل، �صتكون االأقاليم اجلديدة 

هي قاعدة اإن�صاء االإقليم القومي ال�صحراوي.



ال�سورة اأعال√: عنا�رس من اجلي�ش اال�سباين 

يف نقط تفتي�ش ملواطنني )العيون 1975(

على اليمني: ا�ستعمال خراطيم امليا√ �سد 

متظاهرين بالعيون من طرف االإ�سبان )1975( 
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ي�سارا: اجلي�ش اال�سباين ين�سحب من العيون 

)نهاية 1975(

 fuerteventura ال�سورة اأ�سفله: معتقل فويرتي فنتورا

بجزر الكناري حيå �سجنâ ال�سلطات اال�سبانية مقاومي 

جي�ش التحرير )1958( 

اليدوية،   واحلرف  الفولكلور،  مثل  العرقية  وباحلجج  العنا�رض  وبهذه 

ال�صحراء  فيها  ت�صكل  التي  اجلغرافية  احلجج  اأو  واملالب�ض، وغريها،  واالأدب 

جغرافية  وحدة  باعتبارها  الغربية  ال�صحراء  يحدد  الذي  االأ�صا�ض  العن�رض 

طبيعية وخمتلفة، حاولوا اإثبات وجود �صعب م�صتقل ذي تاريخ خا�ض يروى 

كمو�صوع معار�ض، جلريانهم، تاريخ معزول عن حميطه الذي األغي منه كل 

نوع من الروابط التاريخية، عن طريق تقدمي �صخ�صيات تاريخية، مثل �صيدي 

باعتبارها  العينني،  ماء  ال�صيخ  مثل  حديثة،  �صخ�صيات  اأو  الركيبي،  اأحمد 

اإنه خطاب تاريخي مت من خالله اختيار   .
5
�صخ�صيات موؤ�ص�صة لالأمة اجلديدة

بهدف  االأوروبية  بالكرونولوجيا  ومراحل خا�صة  واأحداث  موؤ�ص�صات  وعزل 

اإ�صفاء ال�رضعية على م�رضوع �صيا�صي مغاير للم�رضوع الوطني املغربي، يخدم 

 ،
6
الدفاع عن احلق يف اإعالن الدولة. وكانت النتيجة هي خلق هوية جديدة

هوية �صحراوية حولت هوية البي�صان الثقافية القدمية التي كانت تتغذى عليها، 

ومبا اأنها كانت مو�صع تالعب اخلطاب اال�صتعماري، فقد مت ا�صتغاللها اأوال من 

.
7
قبل اال�صتعمار، وفيما بعد ا�صتغلتها  اأطراف اأخرى
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اجتماع اأع�ساء »اجلماعة« بالعيون 

)فرباير 1976( لتاأكيد عودة ال�سحراء 

للوطن االأم ونهاية اال�ستعمار اال�سباين
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وا�صتقاللية  قومية  واأخرى  ومدجمة،  موحدة  دولتية،  واحدة  تاريخيتني،  ذاكرتني  بناء  مت  الطريقة،  وبهذه 

اإمكانية  قبول  وعدم  ثابت  واقع  اإىل  املا�صي  لتحويل  الالزمة  واملوارد  االأ�صاطري  ت�صتعمالن  وكالهما  و�صعبوية. 

التغيري. وعلى الرغم من كونهما خطابني تاريخيني مت�صادين، فاإنهما ميتلكان خ�صائ�ض م�صرتكة:

التاريخ امل�صتعمل كقوة تعبوية. فمن املهم للغاية التاأكيد على اأهمية اجلانب العاطفي، باعتباره يدعم عالمات 

الهوية املنبثقة عن هذه اخلطابات التي ت�صمح مب�صاركة العن�رض ال�صعبي يف التاريخ الذي يتحول، بهذا ال�صكل، 

. 
8
اإىل عامل تعبوي

التاريخ امل�صتعمل كعن�رض مطلبي ؛ فيتم االإعالن عن التاريخ ك�صيء خا�ض بنا، ولي�ض لالآخرين.

م�صاركة املوؤرخ اأو غريه من اخلرباء يف اإعداد هذه اخلطابات التي تعيد اإنتاج بنيات احلكم.     

حالة �لبحث 

لقد اأحدث هذان اخلطابان التاريخيان، �صواء يف اإ�صبانيا اأو يف املغرب، اجتاهني تاريخيني متعلقني اأكرث بالدفاع 

 .
9
عن هدف �صيا�صي بدل البحث عن فح�ض وتدقيق املعطيات اأو مقارنتها. كالهما اأن�صاأ عددا كبريا من الن�صو�ض

وفيما يتعلق بعلم التاأريخ االإ�صباين، فاإن ن�صاأته ارتبطت بخدمة امل�صالح اال�صتعمارية، اإذ لعب القنا�صلة دورا مهما 

لفائدة  الدولة االإ�صبانية باعتبارهم خمربين عن االأو�صاع التي ت�صهدها البالد، وعمالء نا�صطني يف املهام املوكلة 

لهم وكذا ناقلني للعادات والتقاليد واأمناط احلياة، يف كثري من االأحيان انطالقا من اجلهل وبعد املرور من م�صفاة 

املفاهيم واحلجج اخلا�صة بالليربالية ال�صيا�صية الغربية التي ا�صتعملت لتربير اال�صتعمار واحلق يف البقاء امل�صتمر، 

وا�صتعمار  احتالل  مع  واخلم�صينيات،  االأربعينيات  ففي  اال�صتعماري.  التاأريخي  اخلطاب  وكذلك، خللق مرجع 

جغرافية  عوامل  معرفة  على  العلمية  البعثات  ثمرة  كانت  التي  املن�صورة  الن�صو�ض  �صاعدت  ال�صحراء،  اإقليم 

وجيولوجية ودميوغرافية. بحيث اإن االإنتاج التاريخي للحقبة املوالية، فور اإعالن املنطقة حمافظة اإ�صبانية، خمتلف 

متاما عن املن�صورات ال�صابقة من حيث حمتوى الن�صو�ض، والتي كانت من نوع اإداري ومعياري ت�رضح طريقة 

عمل املحافظة االإ�صبانية اجلديدة. وحتى عام 1976، كان معظم هذه املن�صورات من اإعداد جنود وموظفني، على 

الرغم من تدخل مثقفني طلبت الدولة م�صاعدتهم. وفيما بعد، وبغية تبيان وجود اأمة م�صتقلة وكذا تبيان مطالبات 

َت عدة ن�صو�ض مت االإحلاح فيها على تقدمي هذا املجتمع كما لو كان م�صتقال عن املغرب،  املغرب غري العادلة نُ�رضرِ

بتاريخ وثقافة م�صرتكة، ت�صريه موؤ�ص�صات خا�صة وحملية، »اأن�صاأتها القبائل املحاربة«، وال عالقة لها باملحيط، مع 

التاأكيد على عدم وجود روابط تاريخية مع جريانهم يف املناطق ال�صمالية. لكن اأخطر ما يف االأمر هو اأنها كانت 

مرجعا للن�صو�ض الالحقة التي مل ت�صكك يف �صحة احلجج وال حتى دققت وحم�صت املعلومات املقدمة. 

حجة  يتجاوز  والذي  �صخ�صيا،  اأنا  اإليه  اأنتمي  جديد،  تاأريخي  اجتاه  حاليا،  االأكادميي،  العامل  يف  ظهر  وقد 

امليدانية، يف  الوثائقية يف االأر�صيفات واالأعمال  القائمة على مقارنة حتليل امل�صادر  بال�رضامة  الوقائع  التاأكد من 

انطونيو  و خو�صيه  برغادو�ض  لوبيث  األبريتو  قبيل  من  كتاب  االجتاه  وميثل هذا  واجلغرافيا.  االأنرثوبولوجيا  حالة 

 Alberto Lopez Bargados, Jose Antonio Rodriguez( رودريغيث ا�صتيبان  وخي�صو�ض ماريا مارتينيث ميالن

Esteban, Jesus Maria Martinez Millan(، واآخرون.
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جماالت جديدة للبحث

بعد حتليل هذين اخلطابني التاريخيني، ال بد من القيام مبراجعة تاريخية ؛ وهو عمل، بعيد عن الرباءة، ي�صتلزم 

نرِ الوعي الوطني. اإنه عمل تاأريخي يبحث يف اإنتاجه  حتليال نقديا قادرا على التخل�ض من وزن الذاكرة ودور ُمَكوِّ

ويف االإجراءات التي ا�صتعملها ليت�صكل كذاكرة تاريخية. ويف هذا ال�صدد �صاأقرتح جماالت للبحث، والتي من 

وجهة نظري يحتاجها املجتمع ال�صحراوي، وباعتباري موؤرخة اأرى اأنه ال بد من:

اخلطابات  - تفكيك  وبالتايل  التاريخية،  الروايات  من  والتحقق  املت�صادين  التاأريخيني  االجتاهني  مقارنة هذين 

التاريخية املتجاوزة وبهذه الطريقة ا�صتعادة درا�صة التاريخ.

اإنقاذ التاريخ ال�صفهي القبلي وذلك بتحديد هوية االأ�صاطري والق�ص�ض االأ�صلية. -

اإعادة النظر يف املناهج امل�صتخدمة مع التخلي عن االأ�صلوب الغائي واالتفاق على منهجيات وجماالت بحث  -

للعمل ب�صكل م�صرتك.

التحقيق ب�صاأن الذاكرة احلديثة من خالل ق�ص�ض احلياة. وعند هذه النقطة االأخرية يلتقي التاريخ والذاكرة،  -

وعلى الرغم من كونها عالقة �صعبة، فالذاكرة كما قلت �صابقا، هي ذكريات وجتارب، والتاريخ هو اإعادة البناء 

انطالقا من بيانات مت التحقق من �صحتها، ميكن اأن تكون اإ�صافة عند درا�صة اأو بحث تاريخ الزمن احلا�رض.

املجتمع  - قطاعات  يف  اإنه  اإذ  احلا�رضة،  اجلماعية  بالذاكرة  لال�صتغال  كاف  وقت  وهو  مرت،  قد  �صنة   38
ال�صحراوي مل يتم جتاوز القطيعة مع النظام اال�صتعماري ال�صابق ونتائجه. وعلى الرغم من اأن هيئة االإن�صاف 

وامل�صاحلة قامت مبجهودات كبرية يف اإقليم ال�صحراء، فاإن ال�رضاع مع الدولة وال�صلطة املركزية ظل حا�رضا 

اأو االإدماج.  اأو امل�صاحلة،  النظام،  املبذولة للحفاظ على  الرغم من املحاوالت  ال�صكان، على  لدى فئة من 

ال�صحراويني يف اجلانبني  ال�صكان  النتائج احلقيقية لو�صعية  املهم مقارنتها وكذا  متباينة من  تف�صريات  وثمة 

يبقيان  بكونهما  هاما  دوراً  والن�صيان  ال�صمت  ويلعب  مفيدا.  راأيي  اجلماعي، يف  الن�صيان  لي�ض  اإذ  كليهما. 

على جتارب تخلق وتعيد اإنتاج خطاب تاريخي يكون مراآة الذاكرة امل�صرتكة جلماعة ما ؛ فاملجموعات تنظم 

اإ�صهاما  اإن الذاكرة اجلماعية هي لي�صت  للتاريخ.  اأن تكون وفية خمل�صة  التي لي�ض من ال�رضوري  ذاكرتها 

تاريخيا، بل تاأكيدا حقيقيا للمجموعة يف مقابل االآخرين وهي مرتبطة ارتباطا فعليا مب�صالح املجموعة، وهي 

ويعاملها  اخلارج  من  االأحداث  اأو  الذكريات  يواجه  الذي  التاريخ  عك�ض  على  وهي  ذاتية.  ذاكرة  بالتايل 

باعتبارها مو�صوع التحليل ولي�ض باعتبارها جتارب ُمَعا�َصة. وميكننا نحن املوؤرخني، يف هذه العملية، على 

الرغم من اأنه ينبغي اأن يكون عمل اجلميع، اأن نلعب دورا مهما يف اإعادة بناء التاريخ م�صرتجعني ال�صهادات، 

وف�صال عن كون هذا العمل موردا هاما، فاإنه يتيح لنا اأن ناأخذ م�صافة ونتاأمل الوقائع. ويف هذه احلالة، فاإن 

منهجية اال�صتغال على الذاكرة يجب اأن تكون خا�صعة لل�رضوط نف�صها التي يخ�صع لها اأي م�صدر تاريخي 

الذاكرة  �صياغة  اإعادة  يجب  واملو�صوعية.  والتدقيق  ال�صياق  وحتديد  واملقارنة  الهوية  حتديد  وهي  اأال  اآخر 

واختبارها، وبذلك ميكن اأن ت�صبح بناء تاريخيا حقيقيا ال ميكن تعريفه اأبدا باأنه »مثايل اأو مطلق،« ولكنه ميكن 

.
10

اأن ي�صحح الذاكرة ويف�رض املا�صي
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جريدة ABC واسترجاع احصلراء
يو�سف اأكمري

امل�سرية اخل�رساء بال�سحراء 

)نونرب 1975( 

 ABC نبذة عن �مل�سار �الإعالمي ل�سحفية

واآلباريث  تينا  دي  لوكا  توركواتو  االإعالميني  من طرف   1903 �صنة  من  يناير  من  االأول  ABC يف  تاأ�ص�صت 

اأو�صوريو )Torcuato Luca De Tena و Alvarez Óssorio(، وهي �صحيفة ميينية حمافظة هدفها االأ�صا�ض كان 

ال�رضائح  اإىل قراء من خمتلف  امللكية من خالل خطاب �صيا�صي ب�صيط وعامي موجه  الدفاع عن  وال يزال هو 

.
1
االجتماعية

اإىل جريدة  1905، حتولت  اأ�صبوعية ؛ ويف يونيو  ABC يف م�صريتها االإعالمية على �صكل �صحيفة  انطلقت 

يومية ق�صد �صد الفراغ االإعالمي بجنوب اإ�صبانيا. وقد عملت اإدارة ABC على تاأ�صي�ض فرع اأندلوثّيا الذي �صي�صهر 

.
2
على اإيداع ون�رض ABC اأندلوثّيا وذلك �صنة 1929 مبدينة اإ�صبيلية

ال�صحيفتني  كال  و�صتتبنى  مدريد،  اإدارة  عن  اأندلوثّيا   ABC �صتن�صق  االإ�صبانية  االأهلية  احلرب  اندالع  عند 

خطابني �صيا�صيني واإيديولوجيني  مغايرين، بحيث دعمت ن�رضة مدريد اجلمهوريني، بينما جند ن�رضة ا�صبيلية تدعم 

الفرنكاويني. 

النظام  عن  دافعت  ر�صمية  �صحيفة  اإىل   ABC حتولت  احلكم،  على  فرانكو  وا�صتيالء  احلرب  انتهاء  بعد 

القرن  من  ال�صتينات  اأواخر  . ويف 
3
االإعالمية املادة  وفقر  باجلمود  املرحلة  هذه  متيزت خالل  لكنها  الفرنكاوي، 

اإ�صبانيا،  تعي�صه  اأ�صحت  الذي  ال�صيا�صي  لالنفراج  كح�صيلة  نوعية،  مو�صوعاتية  طفرة   ABC �صتعرف  املا�صي 

فراكا  مانويل  اجلديد  االإعالم  وزير  طرف  من  الرقابة  ورفع  ال�صحافة  قانون  تطبيق  دخل  عندما  خ�صو�صا 

على  حتما  انعك�ض  املحتوى  م�صتوى  على  ملحوظ  حت�صن  عنه  نتج  ما  وهو   ،
4
التنفيذ حيز   )Manuel Fraga(

واجتماعية تخ�ض  �صيا�صية  ذات �صبغة  تتناول موا�صيع خمتلفة   ABC اأ�صبحت  املبيعات. وهكذا  ن�صبة  ارتفاع 

اإ�صبانيا وخمتلف اأنحاء املعمور، وهنا بع�ض عناوين املوا�صيع التي تناولتها عرب ا�صتفادتها من املناخ ال�صيا�صي و 

االجتماعي اجلديد الذي اأ�صبحت تعي�صه اإ�صبانيا.
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• 	.
5
معار�صة النظام الفرنكاوي يف اخلارج

• 	.
6
انعكا�ض اأ�صداء امل�صاألة البا�صكية يف فرن�صا

• 	7
الو�صعية العامة بالعامل العربي.

• 	 .
8
حتركات احلزب اال�صرتاكي العمايل االإ�صباين بفرن�صا

خالل هذه املرحلة ارتفعت مبيعات ABC ب�صكل ملحوظ، حيث احتلت 

بني 1966 و1971 املرتبة الثانية على ال�صعيد الوطني بعد �صحيفة البانكوارديا 

. خالل 
9
)Lavanguardia(، حتى اأنه قيل كل ما مل ين�رض يف ABC لي�ض بخرب

للجدل،  ومثري  حمافظ  �صيا�صي  توجه  ذي  مدير  اإ�رضاف  وحتت   2005 �صنة 

ال�صعيد  على  املبيعات  من حيث  الثانية  املرتبة  اأن حتتل  ال�صحيفة  ا�صتطاعت 

الوطني، وهو ما يعك�ض وجود راأي عام حمافظ و ملكي باإ�صبانيا.

ABC وتغطيتها لتاريخ مغرب بد�ية �لقرن �لع�رشين
غطت ABC اأحداث حرب الريف ل�صنة 1909 اأو ما �صمي مبعارك خندق 

قلب  من  اإخباريون  مرا�صلون  لديها  كان  حيث  مليلية،  ب�صواحي  الذئب 

املعركة، وقد كانت لها الريادة يف التقاط ال�صور اجلوية، بحيث اعتربت مبثابة 

.
10

اأول �صحيفة عاملية التقطت من طائرة �صورا فوتوغرافية للمعارك احلربية

املدينة  ثورة  مرا�صلها  غطى  فا�ض،  مدينة  قلب  ومن   ،1911 �صنة  يف 

 ABC وال�صغوطات التي مار�صتها فرن�صا على ال�صلطان. ويف �صنة 1925 غطت

اأحداث التحالف الفرن�صي االإ�صباين �صد زعيم املقاومة الريفية �صيدي حممد 

بن عبد الكرمي، حيث كان مرا�صلها يخرب من �صاطئ احل�صيمة بعمليات الزحف 

هي  اإذن  هذه   .
11

الريفية املقاومة  فعل  وردود  الفرن�صي  االإ�صباين  الع�صكري 

ABC االإعالمي، فماذا عن تغطيتها للم�صرية اخل�رضاء  نبذة موجزة عن م�صار 

وا�صرتجاع اأقاليمنا ال�صحراوية؟

ABC رش�ء من خالل�ÿ� مل�سرية�

تناول  ال�صحيفة من  التي حتتوي عليها  االإعالمية والتاريخية  املادة  مكنتنا 

حدث امل�صرية اخل�رضاء وذلك عرب ثالثة حماور رئي�صية: 

مطالبة املغرب با�صرتجاع اأقاليمه ال�صحراوية، �صدور حكم حمكمة الهاي 	•

الدولية واالإعالن عن م�صرية �صلمية لل�صحراء.

املفاو�صات االإ�صبانية املغربية املوريتانية.	•

االن�صحاب االإ�صباين وا�صرتجاع االأقاليم ال�صحراوية.	•
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رفع العلم املغربي بالعيون )فرباير 1976(
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لقد ن�رضت جل املقاالت التي اطلعنا عليها ما بني مايو1975 وفرباير 1976، وهي الفرتة التي �صتعرف فيها ق�صية 

ال�صحراء املغربية تطورات �صيا�صية �صاهمت يف و�صع حد للح�صور االإ�صباين باالأرا�صي امل�صرتجعة.

اإ�صبانية  اإذا ما قارناها مع �صحف  تنتقي خطابا معتدال واأقل �صوفينية  اأنها  ورغم ال�صبغة املحافظة لل�صحيفة جند 

اأخرى ك�صحيفتي »YA« و »ARRIBA ESPAÑA«، ففي عمود ن�رضته ABC بعدد 13 مايو 1975، 12 جند �صاحبه 

يقرتح ان�صحاب اإ�صبانيا من ال�صحراء ويذكر الراأي العام اال�صباين بالكوارث التي نتجت عن املغامرات التو�صعية 

االإ�صبانية باإفريقيا وما جنم عن ذلك من حروب ك»خندق الذئب« و»اأنوال«، واأن اإ�صبانيا باإمكانها توفري اال�صمئزاز 

الذي من �صاأنه اأن ي�صيبها كنتاج ملواجهة اإ�صبانية مغربية قد تثريها ا�صتمراريتها بال�صحراء. فح�صب �صاحب املقال 

»جاءت ت�رضيحات احلكومة حول ال�صحراء يف الوقت املنا�صب لتثري م�صاألة االن�صحاب من ال�صحراء يف اأقرب 

ر كاتب املقال بالهزائم التي تكبدها اجلي�ض االإ�صباين باملغرب يف العقود االأوىل  اأجل ممكن«. يف ال�صياق نف�صه ُيذكِّ

»اإفريقيا   : قال  الذي   )Ángel Ganivet( كانيفت اأنخيل  الفيل�صوف  اآراء  الع�رضين وذلك من خالل  القرن  من 

امل�صتقبل  واإميانه يف  اأمانيه  واأذبلت  ا�صتنزفت موارده  واأنزفت ج�صمه و  الوطن  �صممت جزء هاما من معنويات 

وعممت الظلم والعبث التاريخي.« وينتهي املقال بالن�ض التايل:

»لنخرج من ال�صحراء يف اأ�رضع وقت ممكن ولنتذكر تلك احلقيقة امل�صهورة التي تقول كل طلقة نار اأطلقت 

 .
13

يف اإفريقيا اإال و�صمع �صداها يف اإ�صبانيا

مطالبة �ملغرب با�سرتجاع �أقاليمه �ل�سحر�وية:

�سدور حكم حمكمة الهاي �لدولية و�الإعالن عن م�سرية �سلمية لل�سحر�ء

يف عدد 17 اأكتوبر 1975 خ�ص�صت ABC �صفحة بكاملها خلطاب املغفور له جاللة امللك احل�صن الثاين حول 

�رضورة حترير االأقاليم ال�صحراوية، و يف نف�ض العدد ن�رضت مقاال اإخباريا ت�صري فيه اإىل اأن وزير اخلارجية ال�صيد 

اأحمد العراقي اأعلن اأنه يف االأيام املقبلة �صتتجه نحو ال�صحراء م�صرية مدنية تتكون من 350 األف مواطن ومواطنة 

 ABC لتحرير هذه االأرا�صي وذلك على �صوء احلكم ال�صادر عن حمكمة الهاي الدولية. يف نف�ض املقال اأ�صارت

اأن ال�صيد اأحمد العراقي اأكد يف الت�رضيحات التي األقاها يف ندوة �صحفية مبقر هيئة االأمم املتحدة، اأن االأمر يتعلق 

. ABC اأ�صارت اأي�صا اإىل 
14

مب�صرية مدنية واأنه اإذا ما اعرت�صت اإ�صبانيا على ذلك فعليها اأن ت�صتعد ملواجهة العواقب

ت�رضيحات �صفري املغرب يف االأمم املتحدة، ال�صيد علي ال�صقلي، التي اأكد فيها على اأهمية هذا احلدث التاريخي 

كما  ال�صحراوية،  باالأرا�صي  املغرب  ل�صيادة  التاريخي  واحل�صور  القانوين  بالوزن  اعرتاف حمكمة الهاي  وعن 

اأكد ال�صفري اأي�صا على اأن مطالب املغرب مت االعرتاف بها من طرف الهيئة اال�صت�صارية لالأمم املتحدة، وبالتايل هو 

 .
15

اعرتاف وا�صح ي�صتثني اأي لب�ض اأو �صوء فهم

عملية ان�سحاب اجلي�ش اال�سباين 

من ال�سحراء )نهاية 1975(
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�ملفاو�سات �الإ�سبانية �ملغربية �ملوريتانية

�صتخ�ص�ض ABC جمموعة من املقاالت للمفاو�صات املغربية االإ�صبانية التي �صتتوج باتفاقية مدريد. ويف هذا 

االإطار �صتن�رض اأخبارا متعددة حول الو�صعية التي توجد فيها العالقات بني مدريد والرباط، و�صيكون لل�صحيفة 

ال�صحراء.  من  اإ�صبانيا  ان�صحاب  باحتمال  الإقناعه  العام  الراأي  اأو�صاط  داخل  قبلي  ا�صتعداد  فعال يف خلق  دور 

فنجدها تخرب يف عدد 22 اأكتوبر 1975 عن مبادرة اختيار احلكومة االإ�صبانية للحلول ال�صلمية فيما يخ�ض م�صاألة 

ال�صيد  للحكومة  العام  االأمني  بها  قام  التي  بالزيارة  تخربنا  فهي   .
16.

الدبلوما�صية القنوات  وذلك عرب  ال�صحراء 

خو�صي �صولي�ض للمغرب وكيف مت ا�صتقباله من طرف امللك احل�صن الثاين. املقال نف�صه يحيل عن الوقع االيجابي 

احلجرة  مبثابة  اعتربها  بحيث  مدريد،  يف  اأو  الرباط  يف  �صواء  املغرب  اإىل  �صولي�ض  خو�صي  زيارة  خلفته  الذي 

.
17

االأ�صا�ض ملرحلة جديدة من تاريخ العالقات املغربية االإ�صبانية قد مييزها التفاهم والتعاون 

يف عدد 26 اأكتوبر ن�رضت ABC مقاال اأخربت فيه بالزيارة التي قام بها وزير اخلارجية املغربي اأحمد العراقي 

اإىل مدريد واملحادثات التي اأجراها مع اأريا�ض نافارو والتي توقفت ح�صب ال�صحيفة نظرا لتدهور احلالة ال�صحية 

.
18

لفرانكو

اخلام�صة  ال�صاعة  »على  اأنه  فيه  تفيد  مقاال   
19

نوفمرب1975   12 عدد  يف   ABC ن�رضت  املو�صوع  نف�ض  حول 

ال�صيد  باراخا�ض وفد مغربي رفيع امل�صتوى يت�صكل من الوزير االأول  اإىل مطار  اأم�ض و�صل  والن�صف من م�صاء 

اأحمد ع�صمان ووزير اخلارجية ال�صيد اأحمد العراقي ووزير ال�صغل وال�صوؤون االجتماعية ال�صيد اخلطابي وكاتب 

الدولة يف �صوؤون ال�صحراء ال�صيد زنيند وال�صيد كرمي العمراين. وقد مت ا�صتقبالهم من طرف ال�صيد رئي�ض احلكومة 

ال�صيد  و  الفياليل  ال�صيد  واإ�صبانيا  املغرب  و�صفريي  موري  كورتينا  بيدرو  ال�صيد  اخلارجية  ووزير  نافارو  اأريا�ض 

».
20

مارتني كامريو، وقد انطلقت جل�صة املحادثات اليوم يف مقر رئا�صة احلكومة

يف ال�صياق نف�صه ن�رضت ABC يف عددها ليوم 12 نوفمرب 1975 مقاال اآخر اأكدت فيه ح�صب م�صادر موثوقة 

وال�صيد  موكنا�ض  وال�صيد  ع�صمان  اأحمد  ال�صيد  يراأ�صها  والتي  وموريتانيا  واإ�صبانيا  املغرب  بني  املفاو�صات  »اأن 

».
21

اأريا�ض نافارو �صتخل�ض اليوم، وهي املفاو�صات التي �صتتوج بتوقيع اتفاقية مدريد

اال�صبانية خطاب جاللة  احلكومة  به  ا�صتقبلت  الذي  باالرتياح  فيه  تخرب  مقاال   ABC ن�رضت  العدد  نف�ض  يف 

املغرب  اللذان يجمعان  ال�صداقة و ح�صن اجلوار  تاأكيده عن  امل�صرية وعن  بعودة  اأمر  الثاين حني  امللك احل�صن 

باأكادير  اأن جاللة امللك ا�صتقبل يف االأيام االأخرية وزير رئا�صة احلكومة ال�صيد كارو  واإ�صبانيا. املقال نف�صه ي�صري 

ووزير اخلارجية ال�صيد �صولي�ض مبراك�ض، كما توجه اإىل مدريد وفد رفيع امل�صتوى الإجراء حمادثات مع ال�صلطات 

.
22

االإ�صبانية مبا يف ذلك االأمري خوان كارلو�ض

�الن�سحاب �ال�سباين و ��سرتجاع �الأقاليم �ل�سحر�وية

عن  ترتبت  اأخرى  اأحداث  هناك  كانت  الدبلوما�صية،  واملفاو�صات  اخل�رضاء  امل�صرية  حدث  مع  موازاة 

تغطيتها من خمتلف اجلوانب.   ABC ب�صدد درا�صته والتي حاولت  الذي نحن  التاريخي  ال�صياق  خ�صو�صيات 

ال�صحيفة  تناولتها  التي  املوا�صيع  اإحدى  هي  االإ�صبانية  ال�صلطات  وان�صحاب  االإ�صبانية  ال�صحراء  �صاكنة  اإخالء 
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واأخربت مبختلف مراحلها. ففي عددها ليوم 23 اأكتوبر 1975، اأفادت اأن ن�صبة الطلب على تذاكر اخلط اجلوي 

الرابط بني االأقاليم ال�صحراوية و�صبه اجلزيرة االأيبريية وجزر الكناري ارتفعت ب�صكل ملحوظ، واأنه �صيتم تنظيم 

. هذا االرتفاع يف طلب التذاكر هو ناجت عن عملية االإخالء وعودة املعمر االإ�صباين اإىل وطنه. 
23 

رحالت اإ�صافية

يف املقال نف�صه جند ABC تخرب باأن هناك طائرات ع�صكرية حتلق فوق �صماء مدينة العيون ق�صد نقل ب�صائع واأمتعة 

املعمر االإ�صباين. م�صادر مطلعة اأفادت ح�صب ال�صحيفة اأن »طائرات خم�ص�صة حلمل الب�صائع ت�صل طاقة حمولتها 

».
24

اإىل 150000 كلغ، حلقت منذ بداية االأ�صبوع من العيون نحو اإ�صبانيا وهي حمملة عن اآخرها 

يف نف�ض ال�صياق يندرج املقال الذي ن�رضته ال�صحيفة بعدد 6 نوفمرب 1975 والذي اأفادت فيه باإبحار �صفينة 

Plusultra وعلى متنها 117 م�صافرا اإ�صبانيا ومعدات وب�صائع و�صيارات، واإن االإخالء املكثف الذي تعي�صه ال�صاكنة 

االإ�صبانية لل�صحراء اأ�صفر عن انخفا�ض كبري يف عددها حيث اأ�صبح ال يفوق 1100 ن�صمة، وقد قامت ال�صلطات 

بفتح مكاتب خم�ص�صة ملنح املعمرين مبالغ مالية القتناء التذاكر وت�صهيل عملية االإخالء، وتو�صيال ذا قيمة نقدية 

.
25

حددت يف مبلغ 25000 ب�صيطة

اأن  م�صرية  فيها،  مت  التي  والظروف  ال�صحراء  من  االإ�صباين  اجلي�ض  بان�صحاب  يتعلق  اآخر  ABC خربا  غطت 

الع�صكري، ح�صب  اإن االإخالء  و  التواريخ والن�صب،  تامة دون حتديد  تتم يف �رضية  اللوج�صتيكية  العملية  هذه 

ت�رضيحات اجلرنال كوميث ذي �صالثار )Gómez de Salazar( هو يف منت�صفه واأن ميناء فيال �صي�صنريو�ض اأو 

.
26

الداخلة هو الذي يتم عربه نقل املعدات و االأدوات الع�صكرية ذات الوزن الثقيل

اأنه  فيه  وتفيد   ،1976 فرباير   29 عدد  يف   ABC ن�رضته  الن�ض  هذا  يف  عليه  �صنحيل  الذي  االأخري   املقال 

اإخبار جمل�ض  بال�صحراء يف �صباح هذا اليوم وذلك بعد  اإ�صباين  اآخر علم  »مت االإعالن ب�صكل ر�صمي عن طي 

.
27

اجلماعة بال�صحراء واالأمانة العامة لهيئة االأمم املتحدة باالن�صحاب النهائي لل�صلطات االإ�صبانية من ال�صحراء

هذه اإذن بع�ض الق�صايا التي حاولنا الك�صف عنها من خالل املقاالت التي ن�رضتها ABC �صنة 1975 والتي متكننا 

من اأخذ فكرة عامة عن الدور االإعالمي الذي قامت به ال�صحافة املكتوبة يف اإ�صبانيا. 
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�سباط ا�سبان مبرفاأ طرفاية، )ب.ت.(

أرض ضائعــة
نواذيبو يف ذاكرة صيادي النثاروطي1

األبريتو لوبيث بارغادو�س

االإدارة  وَجَدْتها 
َ
اأ �صكنية  منطقة  القدمية،  اال�صتعمارية   )Port Etienne( اإتيني  بور  مدينة  نواذيبو،  تعترب 

اال�صتعمارية الفرن�صية من العدم يف اأوائل القرن الع�رضين. وهي مدينة بال ما�ض اإال اإذ ا�صتثنينا ما تبقى من قرية 

ال�صيادين القدمية التي تخيلها تيودور مونو )Théodore Monod( �صنة 1924، بف�صل ال�صناعة احلجرية املنت�رضة 

 )Cansado(. و�رضعان ما حتول املكان، على الرغم من تاريخه املتوا�صع، اإىل 
2
التي اكت�صفها يف خليج كان�صادو

منطقة من املناطق الفريدة التي ظهرت مع احلركة اال�صتعمارية على ال�صاحل ال�صحراوي )الكويرة، والداخلة، 

وطرفاية، ونواك�صوط(. والف�صل يف ذلك يرجع باالأ�صا�ض اإىل كونها ميناء �صيد دويل، ومركزا لت�صدير احلديد 

املدينة  لفرتة طويلة  منها  اإن هذه اخل�صائ�ض جعلت  اإىل كونها مدينة حدودية.  واأي�صا  الزويرات،  ملناجم  اخلام 

ال�صاحلية الوحيدة ذات قطاع �صناعي مهم قادر على جذب اليد العاملة من خمتلف االأجنا�ض والدول. وانطالقا 

الرئي�صية  العوملة  تيارات  خارج  هام�صي  حميط  يف  للعاملية  قطبا  ت�صكل  اليوم  حتى  تزال  ال  نواذيبو  كون  من 

الكربى، فاإن هذه املقالة ت�صتهدف فح�ض هذه امليزة اخلا�صة للمدينة فح�صا وجيزا من خالل م�صار وجتربة اإحدى 

املجموعات املميزة، التي عمرت احلامية الع�صكرية القدمية لبور اإتيني، من العمال وال�صيادين القادمني من جزر 

الكناري، وخا�صة ال�صيادين القادمني من جزيرة النثاروتي )Lanzarote(. ولكونهم جمموعة مرتبطة منذ قرون 

با�صتغالل الرثوة ال�صمكية ال�صحراوية، فاإن الكناريني ا�صتقروا يف بور اإتيني، وبذلك اأ�صبحوا عن�رضا اأ�صا�صيا من 

عنا�رض هذا النوع من املجتمع ال�صحراوي املختلط. 
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اأن  اإذ  بداياتها،   منذ   تقريبا  للمدينة  االإن�صاين  امل�صهد  من  جزءا  الكناريون  والعمال  ال�صيادون  �صكل  وقد 

اإىل منطقة احلو�ض  1906. ومع و�صولهم  �صنة  الع�صكرية  بناء احلامية  االأبي�ض �صبق  الراأ�ض  وجودهم يف منطقة  

والذي تزامن مع مو�صم ال�صيد، تعاقد بع�ض ال�صاحليني - وهو االإ�صم الذي يطلق يف االأرخبيل الكناري على 

ال�صيادين الذين ي�صطادون يف ال�صاحل ال�صحراوي- مع االإدارة اال�صتعمارية لبور اإيتيني اأو مع بع�ض ال�رضكات 

تاأثري احلرب يف ال�صحراء، وفقدان  اأدى  1960. وقد   1950 و  التي ا�صتقرت هناك، خ�صو�صا يف احلقبة ما بني 

الكناريني والفرن�صيني نفوذهم تدريجيا يف قطاع ال�صيد الذي بداأ من عقد ال�صبعينيات اإىل فر�ض تدريجي لراأ�ض 

اأوائل عقد الت�صعينيات،  اأنها، يف  املال املوريتاين، وهو ما اأدى اإىل ا�صمحالل هذه اجلالية، التي �صعفت حتى 

مل تكن ت�صم اإال عددا قليال من االأفراد، الغارقني يف احلنني اإىل ما�ض لن يعود. اإن اإعادة النظر يف م�صار هذه 

املجموعة، والعالقات التي كانت الأفرادها مع ال�صكان االأ�صليني، ومع االإدارة اال�صتعمارية، ومنذ �صنة 1960 مع 

موريتانيا امل�صتقلة، من خالل الوثائق املوجودة وكذلك الق�ص�ض املروية التي يقدمها من عرفوا املدينة يف ذلك 

الوقت من  منظورهم الفردي اخلا�ض ب�صفتهم عماال اأجانب، كل ذلك ميكن اأن ي�صكل فر�صة ال تقدر بثمن لتقييم 

الدولة املوريتانية احلديثة، وبالتايل، يف منطقة  اإطار  التي جتعل من نواذيبو مدينة فريدة يف  العاملية  حدود هذه 

ال�صحراء االأطلنتية.

من املعروف جدا اأن وجود االأ�صطول الكناري يف منطقة ال�صيد  بحو�ض اأرغني )Banc d’Arguin( كان منذ 

فرتة طويلة. حتى اإن التقارير االأوىل ال�صادرة عن املقيمني يف باهيا ديل كالكو )Bahia del Galgo( واملنتمني 

، اقت�رضت على تاأكيد وجود عالقات بني الكناريني وال�صكان 
3

اإىل فرقة اجلنود احلديثة الن�صاأة، �صنة 1906 اأو 1907 

االأرخبيل  �صيادي  بني  كانت  التي  التاريخية  فالعالقات  متوقع،  هو  وكما  اال�صتعمارية.  احلركة  قبل  االأ�صليني 

التقارير االإدارية  فاإن  الطفيفة. وبالتايل  التغيريات  وال�صاكنة ال�صحراوية بقيت على حالها طيلة قرون مع بع�ض 

املدينة، تعطينا فكرة  ال�صناعية يف  التنمية  اأوىل مبادرات  الع�رضين، قبل ازدهار  القرن  العقدين االأولني من  عن 

عن االآليات التي اعتمدتها. ونظرا حلاجة االأ�صطول الكناري للتزود باملياه واللحم وللح�صول على الدعم الربي 

اأو متزق  اأو ك�رض  ال�صفن، وفقدان  اإىل  املياه  البحري )ت�رضب  ال�صيد  بن�صاط  املتعلقة  الطوارئ  ملواجهة حاالت 

القبائل الكربى يف  اتفاقات مع �صيوخ  اإىل  الكناريني  ال�صفن  اأرباب  الخ.(، تو�صل  ال�صفن،  ال�صيد، غرق  عتاد 

الداخل، الذين كانوا يفر�صون من جهة اأخرى ال�رضائب على جمموعات �صيادي ال�صاحل، الذين يدعون اإمراكن 

)Imraguen(. وعادة ما تكون مثل هذه االتفاقات منطلقة من نقاط غري متكافئة، الأن اأ�صحاب املراكب ال�رضاعية 

مل تكن لهم القدرة على فر�ض �رضوطهم على ال�صيوخ املحليني، حتى اإنهم كانوا ي�صطرون اإىل تقدمي خمتلف 

الهدايا )�صلع ومواد غذائية من االأرخبيل، وال �صيما دقيق الذرة املحمر املعروف بكوفيو gofio( مقابل حمايتهم 

. وت�صري الوثائق االإدارية املحررة يف العقدين االأولني من القرن الع�رضين اإ�صارة وا�صحة اإىل اأن 
4
وحماية ممتلكاتهم

هذه االتفاقات، املبنية على عالقات الثقة بني اأ�صحاب ال�صفن و�صيوخ القبائل، ت�صكل م�صادر دخل هامة لبع�ض 

القادة املحليني، مثل بلة ولد اأحمد زين )اأوالد با عمار(، و�صيدي حممد ولد هيداله )قبيلة العرو�صيني(، وعلى 

وجه اخل�صو�ض حممد ولد مكنا�ض )اأهل الغزال(، الذين قووا هيبتهم وعززوا قيادتهم، بف�صل املعاملة التف�صيلية 

التي يحظون بها من ال�صيادين الكناريني، اأوال، واالإدارة اال�صتعمارية الفرن�صية فيما بعد.

وخلف هذه العالقة بني كبار �صيوخ القبائل الداخلية )الكرع، اأوالد دليم، وقبيلة العرو�صيني، الخ.( تتوارى، 

كما متكن من معرفة ذلك بيري بونت )Pierre Bonte( من خالل حتليل طقو�ض احلماية املعروفة با�صم التعركيبة اأو 

الذبيحة، االآلية �صبه التعاقدية للهبة اأحادية اجلانب لل�صلع املتنوعة، املاألوفة بني �صيادي اإمراكن بال�صاحل والقبائل 
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�سورة جوية ملدينة نواذيبو 

يف عهد اال�ستعمار، )ب.ت.(

الداخلية، والتي جتعل املانحني، املوؤدين لل�رضائب، يف حالة من الدونية مقارنة مع املمنوحني، والتي كان �صار 

ه اإىل اآخر مبقت�صى  �صَ على نهجها �صيادو جزر الكناري. واإذاً، تخلى دافع ال�رضيبة جزئيا عن واجب حمايته وَفوَّ

يتم  مل  التي  الهدية  ت�صتبدل  االإلزامي،  التطبيق  ويف  مرحلية  هبة  مقابل  الواجب  بهذا  فيتعهد  ال�رضائب،  دفع 

.
5
اإرجاعها بهدية اأخرى اعرتافا بالدونية »املو�صوعية«

يجب علينا اأن نتذكر هنا اأن جمموعات اإمراكن يف حو�ض اأركني، املرتبطة بالن�صاط اليدوي الذي حتتقره 

. ومبا اأن �صيادي جزر 
6
اجلماعات املنتمية اإىل ال�صالالت النبيلة، كانت خا�صعة تقليديا لهذه االأ�صكال من ال�رضائب

الكناري كانوا ملتزمني باتفاقات احلماية املحددة التي تربطهم ب�رضكائهم البي�صان، ومبا اأن ن�صاط ال�صيد، ذا الطابع 

اليدوي، كان له اأي�صا دور مركزي، فلي�ض من الغرابة يف �صيء اأن تكون  ق�ص�ض البي�صان عن الوجود الكناري 

يف بور اإيتيني تتحدث عن حلقة من الهبات والهدايا التي كانت تُْغدق على �صيوخ البي�صان. وقد ف�رضت هذه 

احللقة مبثابة �رضيبة جتعل، �صمنيا على االأقل، ال�صيادين الكناريني يف و�صعية دافعي ال�رضيبة على خالف الو�صع 

.
7
املمنوح الحقا للمحتلني الفرن�صيني
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ومن الوا�صح جدا، على �صوء الق�ص�ض التي اأتيحت يل الفر�صة جلمعها يف جزيرة النثاروطي يف خريف 

2009، اأن ال�صيادين الذين كانوا يرتددون على ميناء بور اإيتيني مل يكونوا على بينة من الفكرة التي كونها ال�صكان  

. ويف حالة اإدراكهم، فاإنهم حاولوا من دون جدوى اإيجاد حل لهذه الفكرة، الأن االإدارة الفرن�صية، 
8
االأ�صليون عنهم

وعيا منها بلعبة التوازن الدقيقة التي تنطوي عليها ممار�صة ال�صالم اال�صتعماري، كانت متيل اإىل احلفاظ على الو�صع 

القائم الذي كان قد قاد منذ اأواخر عام 1930 اإىل تعزيز امل�رضوع اال�صتعماري للمنطقة. وبالن�صبة لقيادة دائرة خليج 

كالكو، فاإن وجود ال�صيادين والعمال الكناريني كان ق�صية �صائكة تتطلب احلكمة واحل�ض التكتيكي.

، وتركت 
9

و1927   1924 اإيتيني �صنة  وعلى غرار قبائل الرحل التي هاجمت املوقع الع�صكري يف ميناء بور 

�صانت  �صوره  دائم  تهديد  انطباع  املوريتانية،  امل�صتعمرة  �صواحي  يف  الواقعة  املعزولة  الع�صكرية،  احلامية  يف 

، �صار ال�صيادون الكناريون الذين ي�صطادون يف مياه حو�ض اأركني، نوعا 
10

اإكزوبريي )Saint-Exupéry( نف�صه

من الرحل، وعلى غرار حمالت الغزو التي كانت تعرب احلدود لت�صييق اخلناق على احلاميات الفرن�صية اإىل اأن 

و�صعت احلرب االأهلية االإ�صبانية )1936 - 1939( حدا ال�صتخدام امل�صتعمرة اجلارة كمنطقة اأمنية، كان اال�صيادون 

 27 اإ�صبانيا وفرن�صا يف  باري�ض املوقعة بني  اتفاقية  اأن�صطتهم. ومبوجب  لتنفيذ  الكناريون يحتمون بوجود احلدود 

اإ�صبانيا وافقت على تق�صيم  اإن  اإداري يلفه الغمو�ض، بحيث  اأمام و�صع  اأنف�صهم  1900، وجد ال�صيادون  يونيو 

�صبه جزيرة الراأ�ض االأبي�ض اإىل ن�صفني مقابل �صمان حقوق �صيد االأ�صطول الكناري يف م�صايد االأ�صماك الواقعة 

حتت ال�صيادة الفرن�صية، اإ�صافة اإىل القدرة على اإقامة تلك املن�صاآت املوؤقتة الالزمة الأن�صطتها على االأر�ض. وبقي 

البحارة الكناريون، مبقت�صى االمتيازات املن�صو�ض عليها يف املعاهدة، يف و�صع قانوين متميز، جزئيا خارج نطاق 

تطبيق القانون اال�صتعماري الفرن�صي، ي�صتفيدون من و�صعية »االأ�صدقاء االأجانب« املبهمة، والتي تخولهم نوعا 

من االإفالت من العقاب. وقد ات�صع نطاق هذا الو�صع اال�صتثنائي حني قررت احلكومة االإ�صبانية اال�صتقرار اأخريا 

يف اجلزء الغربي من �صبه اجلزيرة، بالقرب من فال�صو كابو )Falso Cabo(، يف الكويرة، �صنة 1920. ومنذ ذلك 

احلني، بالن�صبة لالأ�صطول الكناري، مل يعد وجود ال�صلطة االإ�صبانية وجودا اإ�صميا بحتا وعلى بعد 350 كيلومرتا 

اجلنوبي  الق�صم  يف  ال�صيد  مو�صم  بداية  ففي  حاليا(.  الداخلة   Villa Cisneros( �صي�صنريو�ض  فيال  يف  �صماال، 

االأبي�ض الراأ�ض  نحو  اجتاهها  الكنارية  واملراكب  الزوارق  تتخذ  �صتنرب،  �صهر  يف  يكون  ما  وعادة  احلو�ض،   من 

. ثم تدخل 
11

)Cabo Blanco(، وعند و�صولها اإىل فال�صو كابو، تر�صل القبطان للت�صجيل يف احلامية االإ�صبانية

اإىل خليج كالكو، ومن هناك كانوا ينظمون االأن�صطة املرتبطة ب�صيد االأنواع مثل النعاب، وكلب البحر اأو �صمك 

املرجان، لفائدة �رضكات جزر الكناري، اأو لفائدة ال�رضكات الفرن�صية، وال �صيما ال�رضكة ال�صناعية  لل�صيد الكبري 

.)SIGP املعروفة اخت�صارا ب(

�صيما  وال  الفرن�صية  ال�صمكية  ال�صناعة  ت�صجيع  بهدف   1919 �صنة  الكبري  لل�صيد  ال�صناعية  ال�رضكة  تاأ�ص�صت 

يف منطقة بروطاين، يف مياه كان ا�صتغاللها حتى ذلك احلني حكرا على اأ�صحاب ال�صفن الكناريني. ومع ذلك، 

ومبا اأن معظم تلك املحاوالت باءت بالف�صل- مع حتقيق جناح ن�صبي فقط يف �صيد جراد البحر- فقد راأى ال�صيد 

حاجيات  لتغطية  الكنارية  واالأطقم  القوارب  ا�صتئجار  على  جمربا  نف�صه  املنتدب  امل�صري   )Mr Barris( باري�ض 

، االأمر الذي اأدى اإىل احتدام املناف�صة مع ال�رضكات املتواجدة يف االأرخبيل، مثل 
12

امل�صنع ابتداء من �صنة 1921 

 .)Cabrera( اأو كابريرا ،)Marrero( اأو ماريرو ،)Dempster( ودميب�صرت )Elder( واإلدر ،)Blandy( بالندي

العر�ض،  من  اأكرب  ال�صحراوي  احلو�ض  يف  لل�صيد  امل�صتعدة  القوارب  على  الطلب  كان  الزمان،  من  ولعقود 



179  ذاكرة تارخيية مشتركة

 .
13

اأ�صعار العقود اأ�صحاب ال�صفن يف جزر اخلالدات من اال�صتفادة من هذا الو�صع، والزيادة يف  بحيث متكن 

�رضوط  على  التحايل  من  اإيتيني  بور  ميناء  يف  بها  يتمتعون  التي  الن�صبية  احل�صانة  مكنتهم  ذلك،  على  وعالوة 

على  ثابت  �صعر  مقابل  واإ�صالحها  القوارب  )معدات   SIGP الكبري  لل�صيد  ال�صناعية  ال�رضكة  مع  عليها  متفق 

. ومل تقت�رض التوترات بني 
14

اأعلى �صعر ال�صيد يف نهاية احلملة( وبيع ال�صمك بطريقة غري م�رضوعة، ملن يدفع 

املوجه  ال�صيد  من  بجزء  للتالعب  امل�صتخدمة  احليل  على  الواقع،  يف  الفرن�صية،  واالإدارة  الكناريني  ال�صيادين 

ْت�صاْركا  ال  حي  ميزت  التي  الثقافات  واملتعددة  ال�صعبية  االأحياء  �صياق  يف  الكبري.  لل�صيد  ال�صناعية   لل�رضكة 

يتاجرون يف اخل�رض  اجلون  ير�صو يف  الذي  االأ�صطول  يحميهم  الذين  الكناريون  البحارة  كان   ،)La Charca(

وغريها من املنتجات امل�صتوردة من االأرخبيل ب�صكل غري م�رضوع، ومواد اأخرى تدر الربح ال�رضيع، مثل امل�رضوبات 

. وقد كان �صبح تعاون الكناريني مع اأن�صطة تو�صف باأنها »مناوئة«، يف الواقع، 
15

الكحولية ورمبا حتى االأ�صلحة

حا�رضا يف االإجراءات التي اتخذتها االإدارة الفرن�صية مليناء بور اإيتيني على مدى العقود التالية.

اأ�صبحت ا�صتقاللية ال�صيادين الكناريني، الغرباء احلقيقيون يف عامل الْت�صاْركا ال�صغري، هدف تدابري الرقابة 

الرئي�صة بعد اال�صطرابات التي �صببتها احلرب االأهلية االإ�صبانية واحلرب العاملية الثانية. وابتداء من �صنة 1939، 

�صاعفت �صلطات فرانكو املراقبة على اأ�صطول كان يعرف بالتعاطف مع الق�صية اجلمهورية، ويف الوقت نف�صه 

منع  خالل  من  الكبري  لل�صيد  ال�صناعية  ال�رضكة  بها  تقوم  التي  التعاقد  عمليات  لعرقلة  حماوالت  هناك  كانت 

. وقد مكنت التدابري التي اتخذتها ال�صلطات 
16

البحارة  ذوي اجلن�صية االإ�صبانية من االإبحار حتت اأعالم اأجنبية

الق�صائي  الت�رضيع  بوجود  اأ�صا�صا  يحتمون  كانوا  الذين  ال�صاحل،  �صيادي  على  ال�صيطرة  ا�صتعادة  من  االإ�صبانية 

�صجعت  ذلك،  مع  وتزامنا  االأرخبيل.  جمهوريي  �صد  املوجهة  احلقيقية  واملذبحة  الفاقة  من  هربا  الفرن�صي 

المبريتي  األون�صو  رودولفو  بقيادة  النثاروطي،  جزيرة  يف  االأ�صماك  متليح  �صناعة   ،1939 �صنة  فرانكو،   �صلطات 

الكنارية  االأ�صماك  اإن�صاء م�صنع المبريتي مركز عمليات م�صايد  نقل  . وقد 
17

)Rodolfo Alonso Lamberti(

خليج  مياه  يف  اأغلبية  منذئذ  ي�صكلون  و�صفنها  النثاروطي  �صيادو  �صي�صبح  بحيث  ذكرها،  املتقدم  اجلزيرة  اإىل 

والذي  النعاب  �صمك  اأ�رضاب  تواجد  ملكان   ،1951 �صنة  اأو   1950 �صنة  »اكت�صاف«  ابتداء من  كالكو، وخا�صة 

.)Corea( 
18

اأطلق عليه عمدا ا�صم »كوريا«

يف مقابل عداء �صلطات فرانكو لالزدهار الذي عرفه ميناء بور اإيتيني، وهو�صها بت�صفية احل�صابات مع القطاعات 

الي�صارية يف االأرخبيل، كان احرتا�ض ال�صلطات الفرن�صية من مناورات ال�صفن القليلة القادمة يف تلك الفرتة من 

الو�صع  مع  التاأقلم  اال�صتعماريتني،  القوتني  ل�صغوطات  املعر�صون  الكناريون،   ال�صيادون  حاول  وقد  اجلزر. 

اجلديد الذي بداأ يحد من احل�صانة االإدارية التي كانوا يتمتعون بها حتى ذلك احلني. ومع ذلك، فالق�صية التي 

ما لبثت اأن عقدت العالقات بني امل�صتعمرتني هي وجود »الالجئني ال�صيا�صيني«، ومعظمهم من جزر الكناري، 

الذين ا�صتقروا يف ميناء بور اإيتيني بني 1936 وحوايل �صنة 1950.

كانت االإدارة الفرن�صية تطلق ت�صمية »الجئني �صيا�صيني« املبهمة على االأ�صخا�ض من جزر الكناري و�صبه اجلزيرة 

االإيبريية، الذين كانوا يفرون خالل احلرب االأهلية من االأرا�صي التي ي�صيطر عليها جي�ض املتمردين هربا من القمع 

ي العديد من  اأو لالن�صمام اإىل اجلبهة فور الو�صول اإىل املنطقة اجلمهورية. ومع ذلك، وابتداء من �صنة 1939، �ُصمِّ

الكناريني بهذه الت�صمية على الرغم من اأن االأ�صباب التي �صجعتهم على مغادرة االأرخبيل كانت يف املقام االأول 

ذات طابع اقت�صادي. وبخ�صوعهم لو�صع قانوين يك�صف غرابة وجودهم يف ميناء بور اإيتيني وال ي�صمح لهم، 

اإال ا�صتثناء، باحل�صول على اجلن�صية الفرن�صية، فاإن وجودهم املتزايد يف خليج كالكو �صكل بوؤرة دائمة للم�صاكل 
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بني االإدارتني كلتيهما، على الرغم من اأن اندماجهم يف الن�صيج االقت�صادي للمدينة، باعتبارهم يدا عاملة ماهرة، 

. وعلى الرغم من اأن بع�ض الالجئني ال�صيا�صيني كانوا يف البداية مرتددين يف االختالط 
19

كان جيدا ب�صكل عام

لبور  ال�صكانية  الرتكيبة  ي�صكلون جزءا من  اأ�صبحوا  فقد  املُ�صتعَمرين،  اأو  رين  املُ�صتعمرِ �صواء  املحليني،  بال�صكان 

اإيتيني واأ�صهموا يف زيادة عدد �صاكني اجلالية الكنارية التي كانت تعي�ض يف املدينة، والتي و�صل تعداد �صكانها يف 

.
20

الئحة االإح�صاء االإداري ل�صنة 1949 اإىل 141 مقيما دائما، مقابل 103 فرن�صيني فقط 

وهذا تقريبا هو الوقت الذي بداأت فيه الق�ص�ض التي تناقلها �صيادو املناطق ال�صاحلية امل�صتقرون باأري�صيفي، 

اإيتيني، ويف  1950 حقا ع�رضا ذهبيا للمجتمع الكناري مبيناء بور  عا�صمة جزيرة النثاروطي. وقد �صكلت �صنة 

الوقت ذاته منوذجا حمليا للعاملية امل�صتمدة من فكرة االنفتاح على املوارد االقت�صادية التي جلبها معه اال�صتعمار 

اإىل القارة ال�صمراء. وهذا ما يك�صف عنه تقرير �صنة 1951 عندما ي�صري اإىل مراآب هياأته ال�رضكة التجارية �صوفيل 

)Chauvel( من اأجل اخلط اجلديد لل�صاحنات الذي �صريبط بور اإيتيني مع اأطار، حيث ي�صف »ع�ض منل خالب 

اآهل بال�صكان وحيث تتحدث فيه االإ�صبانية والفرن�صية واحل�صانية... وحتى الربوتونية عندما تظهر قوارب �صيد 

. االإ�صارة اإىل مدر�صة �صانت اإكزوبريي )Saint-Exupéry( اجلديدة املزدهرة لها نربة 
21

جراد البحر يف اخلليج«

مماثلة، وهو ما يوحي، على االأقل يف االأو�صاط الفرن�صية، اإىل اأن البيئة متعددة اللغات واملنفتحة التي متيزت بها 

املدينة تعد قيمة م�صافة:
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»اإن مدر�صة  �صانت اإكزوبريي، بوتقة التاأثري الفرن�صي التي ينبغي اإبراز اأهميتها، تقدم م�صهدا فريدا واإيحائيا 

ملجتمع بور اإيتيني: اأطفال فرن�صيون، واأطفال عرب من طبقة املحاربني، واأطفال اإ�صبان، واأطفال �صود، يختلطون 

 .
22

كما لو كانوا اإخوة، بدون نفاق، يف رطانة مرجتلة يقت�رض ا�صتخدامها حل�صن احلظ على وقت الراحة«

ويف بع�ض املنا�صبات ُيْعر�ض هذا اجلانب العاملي للمدينة بفخر واعتزاز. فمباريات كرة القدم التي جترى يف 

امللعب القريب من املطار، حيث تعرف املواجهات بني البحارة الفرن�صيني والعمال الكناريني بال�رضكة ال�صناعية 

الكنارية يف امل�صارعة  وبطوالت  ؛ 
23

الريا�صة ممار�صة هذه  تعلم  يريدون  الذين  البي�صان  و�صباب  الكبري،   لل�صيد 

ال ْت�صاْركا )La Charka(، ح�صب بع�ض ال�صهادات يف كا�صا فيفو )Casa Fefo(، اأكرب ال�رضكات التجارية الكنارية 

يف املدينة، التي ي�صارك فيها ال�صيادون القادمون من االأرخبيل، والذين يدربون بدورهم ال�صباب املحليني الذين 

بخليط  بالن�صاط،  �صخبا  الدنيا  متالأ  كانت  اخل�صو�ض،  وجه  على  ْت�صاْركا،  ال   ...  
24

حظهم يجربون  لو  يودون 

الغزال-  اأهل  العائالت املهمة يف املدينة، يعني،  اإحدى  ال�صيادون املحليون -بقيادة  فيه  اأكواخ كان ميتزج  من 

وال�صيادون والتجار الكناريون، الذين كانوا يفتحون حمالتهم للنجارة اأو اإ�صالح ال�صفن يف ال ْت�صاْركا نف�صها، 

اأو يتخذون املراكب ال�رضاعية وال�صفن الرا�صية يف اخلليج م�صاكن موؤقتة ويف الوقت نف�صه مراكز لتهريب املواد 

الغذائية، واخلمور، وال�صجائر. وقد بداأت ال�رضكات التجارية الكربى لبور اإيتيني، مثل اإنرتا )Intra( اأو �صوفيل 

التي �صتكون مقدمة للتحول املعماري  ْت�صاْركا، وبناء احلظائر وامل�صتودعات  )Chauvel(، يف اال�صتقرار يف ال 

الذي �صيعاين منه يف ال�صنوات الالحقة اأقدم حي يف املدينة.

اأ�سطول بحري بال�سواحل 

ال�سحراوية، )ب.ت.(
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بالبحث  االأمر  ويتعلق  املوالية؛  ال�صنوات  يف  نواذيبو  عرفته  الذي  التطور  ملراقبة  ثمني  م�صدر  على  نتوفر 

الذي اأجراه بيري بونت )Pierre Bonte( يف بداية عقد ال�صبعينيات، حول خمتلف م�صارات التعمري والتنمية 

االقت�صادية التي �صملت املدن الكربى يف موريتانيا. يف الكتيبات املخ�ص�صة لنواذيبو، والتي ن�رضت �صنة 1972، 

يقدم بونت �صورة عن جتمعات �صكنية بداأت تظهر عليها مالمح احلياة احل�رضية، مع عملية االندماج والتخ�ص�ض 

املتزايد على الرغم من منو ال عالقة له باأي تخطيط، بقطاع عمل ديناميكي ومتعدد االأعراق )32.2 % من �صكان 

�صيد  بقطاع  واأخريا  اأخرى(،  دول  ومن  موريتانية،  واإثنيات  ال�صحراء،  جنوب  من  اإثنيات  اإىل  ينتمون  املدينة 

. وكان االأثر امل�صرتك 
25

م�صنع ت�صارك فيه اأ�صاطيل اإ�صبانية اأو فرن�صية اأو يونانية، اأو اإيطالية، اأو يابانية اأو هولندية

الإن�صاء �رضكة حديد موريتانيا، املعروفة اخت�صارا مبيفرما )MIFERMA(، ولل�صيد وا�صع النطاق هو تغيري مالمح 

املدينة، التي مل تعد جمرد ميناء �صيد ن�صط تراقبه حامية ع�صكرية بل اأ�صبح القطب الرئي�ض للتنمية االقت�صادية 

.
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 )Saint-Louis( على ال�صاحل ال�صحراوي، ورمبا من اأكادير اإىل �صان لويي

ومع ذلك، كانت هناك حدود للجو العاملي الذي اأوجده الت�صنيع، وخا�صة يف قطاع ال�صيد البحري، على 

االأقل ا�صتنادا اإىل املرويات التي مت جمعها من �صيادي ال�صاحل. ن�صت�صف من تلك املرويات جهال عاما للخطوط 

الرغبة يف االندماج يف ذلك  نف�صه عدم  الوقت  اإيتيني، ويف  بور  يتمف�صل حولها جمتمع  التي  للقوة  الرئي�صية 

االأحيان، خربة  معظم  كانت، يف  باملدينة  ال�صيادين  اأن خربة  الوا�صح  من  غريبا.  لهم  بدا  الذي  ال�صغري  العامل 

ال�صناعية  ال�رضكة  اأر�صفة  على  اخلليج،  الرا�صية يف  البواخر  �صيدهم يف  لتفريغ  امليناء  اإىل  بو�صولهم  �صطحية. 

لل�صيد الكبري، اأو الإ�صالح الرتو�ض قبل ا�صتئناف �صيد االأ�صماك، يظل معظمهم يف زوارق اأو مراكب �صغرية، 

 Fefo, Benito( ال ينزلون منها اإال ل�رضاء حاجياتهم تقريبا ودائما من �رضكات جتارية، مثل فيفو وبينيطو رو�صا

Rosa(، التي اأقامها �صيادون قدامى يف ال ْت�صاْركا. وفور نزول ال�صيادين الكناريني من املراكب، نادرا ما كانوا 

يغامرون خارج اأ�صوار ال ْت�صاْركا، حيث كان باإمكانهم اأن يجدوا اللوازم الإ�صالح ال�صفن، واملخبزة اخلا�صة بهم، 

واملطاعم التي حت�رض الطعام الكناري، وحتى احلالق من اأ�صل كناري. يف ظل هذه الظروف، لي�ض من املده�ض 

اأال تكون لديهم اأدنى فكرة عن بقية املجتمع الكناري التي كانت ت�صكن املدينة، من عمال ال�رضكة ال�صناعية لل�صيد 

بالبنية  املرتبطة   ،)SOTRAMA( مثل �صوتراما العمومية، والحقا �رضكات  لالأ�صغال  العامة  وامل�صلحة  الكبري، 

التحتية للميفرما، وكثري منهم من »الالجئني ال�صيا�صيني« الذين ا�صتقروا يف نهاية املطاف باملدينة.

ومن وجهة نظر �صيادي ال�صاحل، فاإن حميط »الراأ�ض االأبي�ض«، املعروف مبجموعة غنية وقدمية من االأ�صماء 

الكنارية للمواقع اجلغرافية والتي مل يحتفظ منها اإال ببع�ض ال�صذرات يف الئحة االأ�صماء احلالية )»ال ْت�صاْركا«، 

يف  ي�صكل  مازال  اإلخ.(   ،)Puerto Cansado( كان�صادو«  »ميناء   )La Puntilla( »لبونتيا«،   )La Charka(

االأ�صا�ض قطاعا �صاحليا �صيقا وم�صدر تهديد، �صهد يف املا�صي اإبرام معاهدات حماية مع ال�صيوخ املحليني، ولكن 

هذه املرة �صتعرف االتفاقات نقطة انطالق اأخرى وهي ال ْت�صاْركا، حيث مت منح األقاب كنارية لبع�ض ال�صخو�ض، 

يَّا  ثََباترِ  ،)Huevito de Oro الذهب  )بوي�صة  اأورو  دي  ويبيتو  نحو  م�صدرها  حتديد  معه  ي�صتحيل  الذي  االأمر 

)Zapatilla، نعال(، برييكو املورو )Perico el Moro( اأو، يف اأح�صن االأحوال، موكيفر) Mocaifer(. االأ�صاطري 

ال�صاحل  التي يرويها البحارة مرارا وتكرارا، مثل »�صجرة العذراء« )Mata de la Virgen(، وهو موقع على 

حيث األقى »املورو�ض« )العرب( القب�ض على �صيادين كناريني ودفنوا اأج�صامهم كليا يف الرمال اإىل اأن تراءت 

التي كانت  للعالقات  االأداتي والربوتوكويل  الطابع  االأ�صاطري تربز  العذراء مرمي ومبعجزتها حررتهم، تلك  لهم 

تربط ال�صيادين مع �صكان ال�صاحل، يف ا�صتمرارية وا�صحة مع املا�صي. و�صفهم لل�صكان املحليني املليء بال�صور 
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النمطية املوروثة عن اآبائهم واأجدادهم، ال�صيادين مثلهم، يعلن عن اقت�صاد اأخالقي مرتبط باحرتام العهد ومتجيد 

ولكنه  املبكرة،  للراأ�صمالية  الكلفينية  الكال�صيكية  االأخالقية  من  ينبع  االزدهار  لتحقيق  كو�صيلة  ال�صخ�صي  اجلهد 

يتجاهل مع ذلك االإطار غري املتكافئ وعدم الثقة املتبادلة اللذين غالبا ما تنبني عليهما هذه العالقات التجارية. 

وعالوة على ذلك، فال�صعور باأن ن�صاط ال�صيد ي�صكل »الرتاث الطبيعي« لالأ�صطول الكناري، ويرتبط منذ زمن 

�صحيق مبنطقة ال�صحراء، يجعلنا نفهم اأن و�صع ت�رضيعات وقائية من قبل الدولة املوريتانية امل�صتقلة، و�صيادة راأ�ض 

املال املوريتاين يف قطاع ال�صيد البحري ابتداء من �صنة 1970، يتم تف�صريه على اأنه خيانة لالأ�صحاب ال�رضعيني 

حلقوق ال�صيد التي خولتها لهم االإدارة الفرن�صية.

العديد من ال�صيادين القدامى يتذكرون بتح�رض اأنهم كانوا قد مكثوا يف بور اإيتيني، نواذيبو حاليا، »اإىل اأن 

تنمية قطاع  اأجل  امل�صتقلة من  التي نهجتها موريتانيا  التدابري  اأن  طردهم »املورو�ض« )العرب(، كما يالحظون 

ال�صيد البحري تنطوي على الكثري من الو�صوح - القامت، االأمر الذي يوؤكد حكمهم على نواذيبو باأنها مدينة 

»اأ�صابها ال�صياع« بعد زوال النظام اال�صتعماري الذي كانوا هم امل�صتفيدين منه، واإن ب�صكل غري مبا�رض. »غياب 

هي   البحري«  ال�صيد  يف  للعمل  »ازدراوؤهم  اأو  والك�صولة«  »الثورية  روحهم  اأو  املوريتانيني،  ال�رضكاء  جدية« 

ت�رضيحات ينبغي �صياقها يف اإطار النظرة اإىل الوراء واحلنني اإىل املا�صي لبع�ض املعمرين الذين يتح�رضون على 

امتيازات ارتبطت بو�صعيتهم يف وقت ف�صح فيه املنطق االجتماعي املتعلق باأخالقيات العمل الراأ�صمالية املجال 

اأمام منوذج جديد من اال�صتغالل املايل ملوارد ال�صيد. االأحكام املانوية التي متيز »العرب اجلادين« عن »العرب 
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 وجتارب مرحلة ما بعد اال�صتعمار
27

غري اجلادين«، والتي جند لها اأ�صداء يف غريها من التجارب اال�صتعمارية

يف  النظر  اإعادة  اإىل  وتدعونا  اال�صتعماري،  لل�صالم  ظاهريا  الهادئة  االأجواء  اإنتاج  اإعادة  اإىل  النهاية  يف  توؤدي 

التجربة العاملية للمدينة وذلك يف �صوء ف�صاء املناورة ال�صيق املحدد من طرف ال�صلطات الفرن�صية واالإ�صبانية.

ومن الوا�صح اأن وجهة النظر التي تبناها عموما �صيادو املناطق ال�صاحلية تعنيهم هم فقط. وهي خمالفة، على 

بناء خط  اأو لعمال  الكبري  ال�صناعية لل�صيد  التابعون لل�رضكة  الكناريون  العمال  التي يقدمها  املثال، لتلك  �صبيل 

ال�صكة احلديدية التي كان من �صاأنها اأن توحد نواذيبو مع زويرات. وميكن اأن يقال ال�صيء نف�صه عن وجهة نظر 

العمال الفرن�صيني التابعني لالإدارة اال�صتعمارية اأو ال�رضكات املوجودة يف تلك املدينة. ويف مثل تلك احلاالت، كان 

هناك العديد من الفر�ض الإقامة عالقات دائمة واأكرث تعقيدا مع ال�صكان املحليني، ولكن قليل ما ميكن اأن يقال عنها 

يف هذا الوقت. اإن ما اأحاول االإ�صارة اإليه هو اأن حالة ال�صيادين الكناريني، الفريدة من نوعها �صواء بالن�صبة لطول 

فرتة توا�صلهم مع �صكان املناطق ال�صاحلية اأو فيما يتعلق ب�صطحيتها، حت�رض باأطرافها حدود نوع من العاملية التي 

اأوجدتها الراأ�صمالية ال�صناعية يف ال�صياق اال�صتعماري ال�صحراوي. وعندما غادرت املجموعة  الكنارية نواذيبو 

نهائيا يف اأواخر �صنة 1970 ومطلع �صنة 1980، نتيجة تالقي عدة عوامل من بينها اإقرار العملة املوريتانية، االأوقية، 

واالإرادة ال�صيا�صية خللق قطاع �صيد بحري موريتاين واالآثار اجلانبية للحرب يف ال�صحراء الغربية، فاإن االأثر الذي 

وب�رضف  اخلا�ض.  تاريخها  مع  يتفق  مبا  متوا�صعا،  كان  الكنارية  للمجموعة  والطويل  امل�صتمر  الوجود  عن  بقي 

النظر عن بع�ض اأ�صحاب ال�صفن العاملني لفائدة ال�رضكات املوريتانية، وبع�ض احلانات الفارغة ونزل كناري مليء 

بالذكريات وفارغ من الزبائن، �صد ال�صيادون الكناريون االرحال اإىل االأرخبيل، تاركني وراءهم مكانا �صوف حتتله 

اأخرى من ال�صيادين - ال�صينغاليني، والكوريني واليابانيني وال�صينيني والرو�ض، الخ.- �صيدخلون  جمموعات 

بدورهم جمتمعا خمتلطا تطبع االحتياجات الراأ�صمالية الليربالية واملالية فيه حدود تعاي�ض حقيقي.
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مقدمة

يف  اأوال  اإ�صبانيا  اأجنزتها  التي  اال�صتثمارات  حتليل  اإىل  االقت�صادي،  التاريخ  نظر  وجهة  من   ،
1
املقال هذا  يهدف 

م�صتعمرة ال�صحراء الغربية القدمية، ثم بعد ذلك يف اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية احلديثة الن�صاأة.

االأخرى  العلوم  من  وغريه  والثقايف،  والع�صكري  ال�صيا�صي  للتاريخ  كان  الذي  الكبري  التاأثري  مع  وباملقارنة 

اإفريقيا،  من  اجلزء  لهذا  االإ�صباين  اال�صتعمار  حول  الدرا�صات  يف  ال�صيا�صي،  االجتماع  وعلم  االأنرثوبولوجيا  مثل 

ا�صتثنينا من  اإذا  ما عدا  �صابقا،  االإ�صبانية  امل�صتعمرة  التاأريخ حول  االقت�صادي ح�صور يف علم  للتاريخ  ما كان  نادرا 

التنمية  الغربية.  »ال�صحراء  اأجراها خابيري موريا�ض )Javier Morillas(، حتت عنوان:  التي  القدمية  الدرا�صة  ذلك 

والتخلف«، والتي ن�رضت يف مدريد �صنة 1988. وت�صكل تلك الدرا�صة حتى االآن املحاولة الوحيدة الإجراء حتليل 

�صامل لالقت�صاد ال�صحراوي منذ القرن ال�صاد�ض ع�رض حتى �صنة 1975. وباالإ�صافة اإىل هذا الكتاب، جند مقاال اآخر 

 ،)López( ولوبيث ،)Barciela( حول تدخل نظام فرانكو يف ال�صناعة الغذائية االإ�صبانية اأعده االأ�صاتذة بار�صييال

»اإيبا�صا«  ال�صمكية  لل�صناعات  االإفريقية  لل�رضكة  �صفحات  ب�صع  فيه  خ�ص�صوا  وقد   ،)Melgarejo( وميلغاريخو 

حول  بها  قمنا  التي  االأبحاث  �صوء  على  املداخلة-  هذه  يف  دفعني  الذي  ال�صبب  هو  وهذا   )IPASA(  
2
�ض.م.

 – اإىل حماولة درا�صة الن�صاط االقت�صادي الذي عمل نظام فرانكو 
3
اأر�صيف ال�رضكة االإ�صبانية لالإ�صهامات ال�صناعية

بالكامل  التابعة  ال�رضكات  البحري من خالل  ال�صيد  قطاع  تر�صيخه يف  االأوىل على  الدميوقراطية  وكذا احلكومات 

للمعهد الوطني لل�صناعة اإيني، )INI( اأو عن طريق ال�رضكات املختلطة.

الصيد احبلــري
إسبانيا واحصلـراء )1945 - 1982(

خي�سو�س مارتينيث ميالن

�سيادان من امراغن، 

ممتهنوا ال�سيد يف املجتمع 

ال�سحراوي التقليدي، 

)ب.ت.(
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�ل�رشكة �الإفريقية لل�سناعات �ل�سمكية، �ش.م. )�إيبا�سا(: 

�رشكة بقدمني من �سل�سال )1965-1947(

1946، وبناء على طلب االإدارة العامة ل�صلطات احلماية االإ�صبانية يف املغرب وامل�صتعمرات وعلى  يف �صنة 

طلب املعهد االجتماعي للبحرية، �رضع املعهد الوطني لل�صناعة املعروف اخت�صارا ب »اإيني«، من خالل »جلنة 

ا�صتغالل«  »تر�صيد  اإمكانية  درا�صة  يف   ،)Elkano( اإلكانو  �رضكة  �صكلتها  التي  البحري«  ال�صيد  �صوؤون  ت�صيري 

�صيد اأ�رضاب ال�صمك بال�صاحل ال�صحراوي. و�صنة بعد ذلك )1947(، اأحالت اللجنة امل�صرية على رئي�ض املعهد 

الوطني لل�صناعة تقريرا بعنوان »الدرا�صات الع�صوية لل�رضكة التي �صيتم ت�صكيلها حل�صن ا�صتغالل ال�صيد البحري 

والق�رضيات والرخويات والطحالب يف �صواطئ ال�صحراء الغربية«.

وبجمع اآراء الدرا�صات ال�صابقة، عمل التقرير على حتديد االأهداف الثالثة الواجب على ال�رضكة حتقيقها. 

واأول هذه االأهداف، وهو ذو طابع �صيا�صي، احليلولة دون متكن الدول االأخرى من اال�صتقرار يف تلك االأرا�صي، 

طابع  ذو  وهو  االأهداف،  هذه  وثاين  اخلارج.  مل�صلحة  املياه  تلك  يف  العمل  من  االإ�صبانية  العاملة  اليد  ومنع 

اجتماعي، ال يروم فقط حت�صني م�صتويات عي�ض ال�صكان االأ�صليني الإفريقيا الغربية االإ�صبانية، بل اأي�صا االإ�صهام يف 

تخفي�ض تكاليف املعي�صة يف �صبه اجلزيرة االإيبريية بوا�صطة املنتجات ال�صمكية وم�صتقاتها، وتنويع النظام الغذائي 

لبع�ض املناطق حيث ينعدم ا�صتهالك االأ�صماك اأو ال يكفي. واأخريا، الهدف االقت�صادي الذي يتجلى يف اإعادة 

با�صتخدام التكنولوجيا املتقدمة يف عملية االإنتاج ال�صمكي وم�صتقاته، ويف الوقت  االعتبار لل�صحراء الغربية، 

نف�صه البحث عن اأ�صواق جديدة يف بلدان ومناطق اأخرى من القارة االإفريقية، التي من �صاأنها حت�صني اأداء امليزان 

التجاري لالقت�صاد االإ�صباين.

�صفينة  �صيتم �رضاء  االأوىل  املرحلة  اإنه يف  اإذ  اإن�صاوؤها على مرحلتني،  املزمع  اجلديدة  ال�رضكة  تطوير  و�صيتم 

�رضاعية ذات حمرك لنقل املنتجات الثانوية والب�صائع، و�صفينة نقل مربدة تبلغ حمولتها ال�صافية امل�صجلة 500 طن 

و�صفينة بخارية قد تتحول اإىل �صفينة م�صنع، اإ�صمها االأرتيكو )El Artico(. ويف الوقت نف�صه، كانت هناك م�صاعي 

لال�صتفادة من التنازل عن م�صنع ماركوتيغي )Marcotegui( يف الكويرة، اإىل جانب �رضاء ثالث �صاحنات مربدة 

م�صنع  بناء  اإىل  باالإ�صافة  مربدة  اأخرى  نقل  �صفينة  ب�رضاء  تنتهي  الثانية  واملرحلة  واإ�صبيلية.  مدريد  يف  وخمازن 

جديد يف فيال �صي�صنريو�ض )الداخلة حاليا( للتمليح والتجفيف، وحفظ االأ�صماك وجتميدها. اإ�صافة اإىل كل هذا 

�صيتم �رضاء ثالث �صاحنات مربدة يف بلن�صية، وحملني جتاريني )واحد يف بلن�صية واالآخر يف ال�ض باملا�ض(، وبناء 

بي�صكاديريا »متجر  املبنى امل�صمى  1947، مت �رضاء  اأبريل  اأواخر  . ويف 
4
قرى يف الداخلة والكويرة الإيواء العمال

االأ�صماك« مع فناء واأر�ض ملحقني من ال�رضكة االإفريقية امل�صتعمرة، �ض.م.

ويف اخلام�ض من اأكتوبر �صنة 1947 ن�رض يف اجلريدة الر�صمية املر�صوم ال�صادر عن رئا�صة احلكومة بتاريخ 30 

�صتنرب، �صلم مبوجبه بطاقة الطبيعة لل�رضكة االإفريقية لل�صناعات ال�صمكية اإيبا�صا، وهي �رضكة خمتلطة ال�صتغالل 

�صيد اأ�رضاب ال�صمك يف ال�صاحل ال�صحراوي. وقد اأ�صبح املعهد الوطني لل�صناعة ميلك 60 % من االأ�صهم، براأ�ض 

مال يقدر بثالثني مليون ب�صيطة، يف حني �صتكون ملكية 40 % من االأ�صهم املتبقية من ن�صيب امل�صاهمني اخلوا�ض 

. وح�صب 
5
)Huelva(وويلبا ،)Madrid(ومدريد ،)Barcelona( وبر�صلونة ،)Galicia( املنحدرين من غالي�صيا

اإذ  املهنية.  الكفاءة  نق�ض وا�صح يف  ال�رضكة  اإن�صاء  قد �صاحب  فاإنه   ،)Javier Morillas( راأي خافيري موريا�ض

اإن غالبية اأع�صاء جمل�ض االإدارة  هم اأ�صخا�ض قدموا من ال�رضكة الوطنية اإلكانو )Elcano( و»ذوو معرفة قليلة 
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. وبالفعل، فمن بني االأحد ع�رض ع�صوا الذين كان يتكون 
6
باملجال«، وت�صببوا يف نفقات »جد قليلة االإنتاجية«

منهم جمل�ض االإدارة، جند الرئي�ض، والكاتب العام، والع�صو املنتدب، وخم�صة اأع�صاء اآخرين كانوا ميثلون �رضكة 

اإلكانو. وهذه املنا�صب ال�صتة كانت ت�صيطر على 53 % من االأ�صهم التي متلكها تلك ال�رضكة. ومع ذلك، فمن بني 

 Justo( والبا�صكيني خو�صتو اأوخيدا برييث )Masso( االأع�صاء الذين ميثلون راأ�ض املال اخلا�ض جند االإخوة ما�صو

فرباير  28 من  ففي  ذلك،  مارتني)Javier Saldaña Martín(. وعالوة على  �صالدانيا  Ojeda Peres( وخابيري 

1948، متكن اإي�صتيبان برييث غونثاليث )Esteban Pérez González( )ع�صو منتدب( من جعل اإي�صتاني�صالو 

غرابييا )Estanislao Garavilla، �صاحب م�صنع التعليب، من البا�صك( ي�رضع يف العمل لفائدة اإيبا�صا. وكما 

ذكر موؤخرا رافائيل اأوريارتي اأيو )Rafael Uriarte Ayo(، فاإنهم كانوا يبحثون عن »�صخ�ض من ذوي اخلربة يف 

جمال ال�صناعة التعليبية«. لقد عمل غرابييا )Garavilla( يف جميع القطاعات يف اإيبا�صا، اإ�صافة اإىل كونه منتدبا 

. اإن وجود اأع�صاء بارزين من بع�ض م�صانع التعليب من 
7
لدى ال�رضكة يف الداخلة بني نونرب 1949 ويوليو 1950 

�صمال اإ�صبانيا يف ال�رضكة يعادل، يف راأينا، »قلة اخلربة« التي يعزيها خافيري موريا�ض الأع�صاء الكانو.

ففي  و�رضيعا.  فوريا  ردا  الكناريني  ال�صفن  واأ�صحاب  التعليب  م�صانع  اأ�صحاب  املقاولني  فعل  رد  كان  لقد 

لل�صناعات  االإفريقية  ال�رضكة  بحل  طالبوا  احلكومة،  رئا�صة  اإىل  ر�صالة موجهة  1948، يف  �صنة  يناير  من  الثالث 

ال�صمكية، �ض.م.، اأو باإ�صالحات جذرية داخلها، الأنها، يف راأيهم، ت�رض مب�صاحلهم. وكما يوؤكدون، فمن الناحية 

القانونية واالقت�صادية هذه ال�رضكة خالفت القانون الذي اأ�ص�ض املعهد الوطني لل�صناعة نف�صه، والذي  هو عبارة 

عن»�رضكة ال�رضكات التي)...( تخلق اأو تََتَبنَّى امل�صاريع التي اإن مل تكن مربحة، فاإنها تعود بالنفع على االقت�صاد 

الوطني، بهدف حممود اأال وهو)...( بت�صليمها للخوا�ض من اأجل اإدارتها وت�صيريها«. ومع ذلك، فاإن ال�رضكة 

االإفريقية لل�صناعات ال�صمكية، �ض.م، قررت تكري�ض اهتمامها ب»امل�صاريع الناجحة املقامة والتي �صتبوء ال حمالة 

امل�صتعمرات«  لفائدة  الكناري  ال�صمكية يف جزر  ال�صناعات  اإىل »الرتاجع عن  يوؤدي  قد  بالف�صل...«. كل هذا 

. ويف مذكرة رد، توؤكد ال�رضكة االإفريقية لل�صناعات ال�صمكية اأنها كانت �رضكة 
8
و»الهجرة الق�رضية اإىل اإفريقيا«

خمتلطة »ت�صعى لتحقيق اكتفائنا االقت�صادي الذاتي«، واعرتفت �رضاحة باأن هذه ال�رضكة جاءت لتعو�ض املبادرة 

اخلا�صة الأنه »مل ي�رضع اأحد حتى االآن يف اال�صتغالل الر�صيد بالو�صائل املنا�صبة، وا�صتثمار راأ�ض املال الالزم من 

.»
9
اأجل اال�صتغالل املكثف ل�صيد االأ�صماك، ومعاجلة النفايات من اأجل احل�صول على املنتجات الثانوية 

ويف جوهر هذه امل�صاألة يكمن خوف املقاولني اأ�صحاب تعليب ومتليح االأ�صماك واأ�صحاب ال�صفن الكناريني 

(، من ظهور �رضكة تقريبا احتكارية )ال ينق�صها �صوى اأ�صطول �صيد خا�ض( مناف�صة لهم يف 
10

)وهوؤالء منق�صمون

ظروف مالئمة فيما يخ�ض اإنتاج وت�صويق ومتليح وحفظ االأ�صماك الطازجة، يف ال�صوق االإفريقية كما يف �صوق 

�صبه اجلزيرة، واال�صتفادة من اقت�صاديات ال�صعة التي قد توفرها م�صانعهم يف فيال �صي�صنريو�ض والكويرة.

ويف عام 1949، �رضعت ال�رضكة يف ممار�صة اأن�صطتها، وقامت ببع�ض املحاوالت يف املجال التجاري، وبداأت 

َع يف اأ�صغال امل�صنع اجلديد بفيال  ببناء و�رضاء العقارات وال�صفن ال�رضورية. واأما بخ�صو�ض امل�صانع - بينما �رُضرِ

االأ�صماك،  وزيت  دقيق  اإنتاج  اأجل  من  جتريبي  م�صنع  اإىل  القدمي  الداخلة  م�صنع  حتويل  مت  فقد   - �صي�صنريو�ض 

�صنة  �ض.م.،  ال�صمكية  لل�صناعات  االإفريقية  ال�رضكة  ا�صرتت  املنوال،  نف�ض  وعلى  والتعليب.  التمليح  وكذلك 

َنَعي الثلج اللذين كانا يوجدان يف ال�ض باملا�ض بكناريا الكربى »التروبيكال« )La Tropical( و»ال  1949، َم�صْ

اأفريكانا«)La Africana(، متحكمة بذلك يف اإنتاج الثلج برمته يف تلك اجلزيرة ويف اجلزء االأكرب من اأ�صطول 

ال�صيد البحري يف ال�صحراء. يف اأواخر ذلك العام، كانت ال�صفينة امل�صنع »اأرتيكو« على ا�صتعداد لالإبحار، يف 
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اأن مراكب النقل املربدة كانت يف حو�ض بازان لبناء ال�صفن يف انتظار حتويلها. ت�صاف اإىل ذلك مراكب  حني 

البحر احلي يف طائرات  البحر وجراد  لنقل معدات �صيد جراد  اأو زوارق جماذيف  الَعبَّاَرات  نوع  �صغرية من 

»اأبياثيون اإي كومر�صيو« )»الطريان والتجارة«( اإىل اأ�صواق مدريد، وبلباو، وبر�صلونة، واإن�صاء 10 اأحوا�ض لرتبية 

االأ�صماك ب�صعة �صتة اأطنان.

يف الثاين ع�رض من دجنرب 1949، قررت اجلمعية العمومية اال�صتثنائية للم�صاهمني تو�صيع راأ�ض مال ال�رضكة 

.
11

من 30 حتى 50 مليون ب�صيطة، دون اأن يحدث ذلك اأي تغيري يف ن�صب امل�صاركة يف االإ�صهام يف ال�رضكة

ويف �صنة 1950، وا�صلت ال�رضكة اإجناز االأعمال التي �رضعت فيها، يف الوقت الذي ح�صلت فيه على املزيد 

من العقارات. وبينما الو�صع يف الداخلة على ما هو عليه، فقد اقتنت ال�رضكة يف تينرييفي يف جزر الكناري 

املنطقة.   يف  كله  العر�ض  يف  بذلك  متحكمة  االأرخبيل،  يف  املنتوج  على  الطلب  زيادة  اأمام  للثلج  ثالثا  م�صنعا 

»كون�صورتيوم  اإن�صاء  مت  العام  ذلك  يناير؛ ويف  اال�صتغال يف  االأرتيكو يف  امل�صنع  ال�صفينة  من جهتها �رضعت 

يجمع  كان  والذي   ،)Coipesca( بكويبي�صكا  اخت�صارا  املعروف  الكناري«  جزر  يف  ال�صمكية  ال�صناعات 

ذلك  يف  مبا  واململح،  املجفف  ال�صمك  وت�صدير  اإنتاج  يتعاطون  والذين  كلهم  اجلزر  يف  املوجودين  امل�صنعني 

اإيبا�صا. وكانت الفكرة هي احتكار بيع هذه امل�صتح�رضات يف م�صتعمرة غينيا اال�صتوائية واأجزاء اأخرى  �رضكة 

اأواخر  ال�صعر واجلودة. ويف  بينهم من حيث  التي كانت  املناف�صة  للق�صاء على  الكربى،  ال�صحراء  من جنوب 

الغربية  اإفريقيا  اإىل  بها  قام  التي  الزيارة  مع  تزامنا  �صي�صنريو�ض،  فيال  يف  من�صاآتها  فرانكو  اجليرنال  زار  العام، 

االإ�صبانية. ويف خطاب األقاه اجليرنال فرانكو هناأ »رئي�ض �رضكة اإيبا�صا وموظفيها )...( على الطريقة التي متكنوا 

. بيد 
12

بها من حتقيق هذه املهمة العظيمة والتي تكمن يف تاأ�صي�ض قاعدة �صناعية يف �صبه جزيرة وادي الذهب«

اأنه لي�ض كل براق بذهب.

فقد اأغلق بيان ح�صاب االأرباح واخل�صائر اخلا�ض بال�رضكة يف ال�صنة االأوىل بخ�صارة تقدر ب 256784 ب�صيطة، 

بينما يف ال�صنتني املواليتني )1949 و 1950(، بلغت االأرباح االإجمالية املرتاكمة اأكرث من ثالثة ماليني ب�صيطة من 

حيث القيمة االإ�صمية )انظر ال�صكل 1(.

وابتداء من �صنة 1951، �صاءت اأحوال ال�رضكة التي تكبدت خ�صائر مالية فادحة. فاأعمال بناء امل�صنع اجلديد 

ال�رضكة  ا�صرتت  امليناء. ويف �صهر نونرب  بناء وت�صغيل  تعتمد على  ببطء الأنها  تتقدم  �صي�صنريو�ض كانت  يف فيال 

م�صنعا يف منطقة بايي�صيكو )تينرييفي( لكي تقوم �صفينة االأرتيكو بتفريغ االأ�صماك الطرية ق�صد متليحها، بحيث 

اإنه فيما م�صى كانت ت�صطر اإىل القيام بذلك يف م�صانع اأخرى يف جزر الكناري عن طريق دفع الر�صوم. وبعد 

االأخرية جمربة على  اأ�صبحت هذه  ال�صفينة-امل�صنع،  اإىل  التي ت�صل  االأ�صماك  قلة كميات  واأمام   مدة ق�صرية، 

الر�صو يف ميناء بلباو الأنها تتكبد خ�صائر اأكرث مما جتنيه من االأرباح. واأدى ذلك اإىل حتول يف م�صار اأن�صطة �صفينتي 

الكويرة وفيال بين�ض )Villa Bens( اللتني، باالإ�صافة اإىل كونهما معدتني للنقل املربد و�صهاريج تربية االأ�صماك، 

كان ال بد من تاأجريهما طبقا لعقد م�صارطة االإيجار لفائدة ال�رضكة التجارية االإ�صبانية االإفريقية، �ض.م.، من اأجل 

اإفريقيا وغينيا اال�صتوائية، مما كان يع�رض ا�صتعمالهما لكونهما غري  القيام بالرحالت ب�صفتهما �صفينتي ب�صائع اإىل 

اأربعة وخم�صني مليون  منا�صبتني ملثل هذه املهام. وبالنظر اإىل ال�صعر املدفوع عن تلك ال�صفن الثالث )حوايل 

ب�صيطة جارية(، وم�صاريف اال�صتغالل املتولدة عنها، فاإن االأ�رضار االقت�صادية واملالية لل�رضكة كانت كبرية للغاية. 

ومما زاد الطني بلة، اأن الطلب على االأ�صماك الطرية واملجمدة من �صبه اجلزيرة كاد اأن يكون منعدما ب�صبب قلة عادة 

. وبلغت اخل�صائر املرتاكمة خالل 
13

اال�صتهالك، بينما ظلت م�صانع الثلج هي الوحيدة التي ال تزال جتني االأرباح
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�صنتي 1951 و 1952 ما يربو قليال على الع�رضة ماليني يف ظل الظروف احلالية، ونحو ال�صتني مليون من حيث 

القيمة احلقيقية. وا�صتمرت اخل�صائر يف ال�صنوات املوالية دون اإيجاد اأي حل.

 )Jesús Alfaro Fournier( ويف ر�صالة وجهها رئي�ض اإيبا�صا يف �صيف 1953، ال�صيد خي�صو�ض األفارو فورنيري

)ممثل اإيلكانو(، اإىل رئي�ض املعهد الوطني لل�صناعة، يو�صح له فيها ال�صببني اللذين يف راأيه ا�صطرا ال�رضكة اإىل 

»تغيري التوجه االأويل«، اأال وهما عدم وجود ميناء يف فيال �صي�صنريو�ض، مما حال دون بناء امل�صنع، وغياب الطلب 

على االأ�صماك الطرية واملجمدة يف �صبه اجلزيرة، الأنه مت حرمان �صفن النقل وال�صفينة-امل�صنع من مزاولة اأن�صطتها 

ولكن  امللح،  با�صتعمال  ال�صمك  بتجفيف  تقوم  االأرتيكو  �صفينة  جعل  حاولوا  اأنهم  من  الرغم  على  االأ�صا�صية، 

اأ�صحاب ال�رضكات الكناريني اعتربوا ذلك مناف�صة لهم، فلم يزودوهم باالأ�صماك. وي�صيف األفارو، اإىل ما �صبق، 

عدم وجود اأ�صطول �صيد خا�ض، وارتفاع اأ�صعار الكهرباء، وزيادة يف �صعر ال�صحن اجلوي، وم�صكل املياه، واأخريا 

اأن دقيق االأ�صماك امل�صنع يف فيال �صي�صنريو�ض تدفع عنه الر�صوم اجلمركية يف �صبه اجلزيرة، بينما الدقيق امل�صنع 

يف جزر اخلالدات ال توؤدى عنه تلك الر�صوم. ومع ذلك، ورغم وعيه اأن الو�صع املايل لل�رضكة ال ميكن حتمله، 

مل يوؤيد رئي�ض اإيبا�صا فكرة اللجوء اإىل ت�صفية ال�رضكة. بل يف ممار�صة ال م�صوؤولة، كان يعتقد اأنه مع »امل�صاعدة 

.»
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واجلهود، فاإن هذه ال�صناعة ميكن وينبغي اأن تنبعث من جديد

وكان راأي اإدارة امل�صالح االقت�صادية التابعة للمعهد الوطني لل�صناعة راأيا خمالفا متاما. وبالنظر اإىل اأن ال�رضكة 

باالأموال  الثابتة يف عالقتها  االأ�صول  املفرط يف  اال�صتثمار  ب�صبب  امليزانية، وذلك  تعاين عجزا كبريا يف  كانت 

واال�صت�صارة  التفتي�ض  ق�صم  فاإن  بحتة،  اقت�صادية  اأ�صباب  على  وبناء  االأمد،  طويلة  وبالقرو�ض  املتوفرة  اخلا�صة 

.»
15

املحا�صباتية اعتربت اأنه من االأف�صل »ت�صفية ال�رضكة

ال�سكل 1:

ح�ساب االأرباح واخل�سائر 

اخلا�ش باإيبا�سا، 1948 - 1964

)ماليني الب�سيطات اجلارية

 والثابتة ل�سنة 1994(

امل�سدر اأ�سيبي : ASEPI اإيبا�سا

 IPASA، تقارير وميزانيات ح�ساب 

اخل�سائر واالأرباح ل�سنوات 1948 - 1964

الب�سيطا اجلاريةالب�سيطا �سنة 1994
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ال�سكل 2:

معامل ال�سيولة ل�رسكة اإيبا�سا 

امل�سدر: جمموعة من التقارير 

ال�سنوية وبيان امليزانية اخلا�سة 

باإيبا�سا، 1948 - 1964

ملحوظة: معامل ال�صيولة )املعروف اأي�صا با�صم »املالءة الفنية« »معامل الي�صار التقني«( يقي�ض قدرة ال�رضكة 

على مواجهة جميع ديونها الق�صرية االأمد. وامل�صتوى االأمثل هو عادة بني 1.5 و 2. فاإذا كان املوؤ�رض اأقل من 1.5 

ي�صري اإىل اأن ال�رضكة لديها م�صاكل يف ال�صيولة النقدية ب�صبب وجود فائ�ض يف االأ�صول الثابتة مقارنة باالأموال 

اخلا�صة والقرو�ض طويلة االأجل.

اإن  ال�صيولة على املدى الق�صري. بحيث  فاإن ال�رضكة كانت تعاين من م�صاكل   ،2 ال�صكل  وكما هو مبني يف 

املوؤ�رض املايل انخف�ض بني �صنتي 1951 و 1956، من 0.71 اإىل 0.09 وا�صتقر عند 0.11 بني �صنتي 1957 و 1959، 

لينتقل من 0.27 اإىل 1.58 بني �صنتي 1960 و 1964. وبذلك اأ�صبحت ال�رضكة فنيا يف حالة تق�صري عن الدفع.

�صنة 1954، وافقت االإدارة، اأمام و�صع مايل ال ميكن حتمله، على جتميد جميع عمليات اال�صتغالل غري املربحة، 

اإيلكانو، وعلى م�صانع  مع الرتكيز ب�صكل خا�ض على ت�صغيل �صفن النقل، والتي �صتقع م�صوؤوليتها على �رضكة 

الثلج يف ال�ض باملا�ض. وعلى الرغم من التعديالت، مل تتو�صل اإيبا�صا اإىل اأي حل، اإذ اإن انخفا�ض الطلب على 

الثلج ابتداء من الفرتة املمتدة بني �صنتي 1952 - 1953، والذي يعزى اإىل كون الكثري من اأزواج �صفن ال�صيد يف 

اأعماق البحر بوا�صطة �صباك اجلر مل تعد لديها قاعدتها يف ال�ض باملا�ض، واإىل تراجع �صادرات االأ�صماك املجففة 

واململحة اإىل امل�صتعمرات االإفريقية، حمل ال�رضكة على البدء يف اإقفال م�صانع الثلج تدريجيا يف اجلزر. وات�صح 

هذا الواقع اأكرث عندما  ت�صارك بع�ض اأ�صحاب ال�صفن من �صكان اجلزر، وفتحوا م�صنعا اآخر �صنة 1955 يف ال�ض 

.)Fedharpe( »باملا�ض بكناريا الكربى، يف ما يعرف اخت�صارا بــ »فيدهاربي

 ،)la Mayonesa( املايوني�صا  ومركب   ،)La Güera( الكويرة  �صفينة  بيعت   ،)1957( ب�صنتني  ذلك  بعد 

ومعدات �صيد جراد البحر وال�صفينة ال�رضاعية اأبينتورا )Aventura(. باالإ�صافة اإىل تخفي�ض راأ�ض مال ال�رضكة 

اإىل مائة وخم�صني مليون ب�صيطة . وقد ت�صمن تقرير تلك ال�صنة عن امليزانية معلومات عن اخلدمات املالية اخلا�صة 

باملعهد الوطني لل�صناعة والذي يو�صح، اإذا كان ذلك ممكنا، كيف كان الو�صع املايل لل�رضكة. »)...( يف حني 

اأن مبيعات االأ�صول الثابتة �صنة 1957 مكنت من وجود حت�صن مقارنة مع �صنة 1956. ولكون �رضكات هذا املعهد 

والبنك االإ�صباين للقرو�ض، يف معظمها، هي الدائنة اإذ تبقي على االئتمان دون املطالبة باإرجاعه فاإن ال�رضكة يف 
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من  الرئي�صيني  دائنيها  الأن  اخلم�صينات  منت�صف  يف  اإيبا�صا  ت�صفية  تتم  مل  اأخرى،  وبعبارة   .
16

االلتزام« من  حل 

ال�رضكات التابعة ملجموعة املعهد الوطني لل�صناعة )اإيلكانو، وبازان، واإيبرييا، وغريها(.

بني �صنتي 1958 و 1963 مت التعجيل بعملية ت�صفية ال�رضكة يف اأف�صل االأحوال املمكنة، يف الوقت نف�صه الذي 

لالأخوين  باملا�ض  الثلج يف ال�ض  بيعت م�صانع   1959 �صنة  امل�صتحقة. ويف  الديون وااللتزامات  ت�صفية  فيه  متت 

اأوخيدا برييث و بارادور)فندق( فيال �صي�صنريو�ض لوزارة اجلي�ض. وعالوة على ذلك، بذلت جهود لكي ي�صرتي 

اجلي�ض االإ�صباين من�صاآت اإيبا�صا جميعها يف الداخلة. ويف االأخري، ا�صرتى اجلي�ض �صفينة فيال بن�ض ومنازل العمال. 

ويف �صنة 1961 نقلت ملكية امل�صنع القدمي اإىل �رضكة ترا�صا )�رضكة ال�صحراء للنقل، �ض.م.، يف الوقت نف�صه  مت 

.
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تخفي�ض راأ�ض املال مرة اأخرى اإىل ع�رضة ماليني ب�صيطة 

وخال�صة القول، ن�صاأت اإيبا�صا مع فكرة بناء م�صنع يف فيال �صي�صنريو�ض يتاألف من اأق�صام عدة، يزود �صوق 

�صبه اجلزيرة وكذا �صوق امل�صتعمرات االإفريقية. ولتحقيق هذه الفكرة مل ترتدد يف �رضاء م�صانع الثلج يف جزر 

الكناري. ومع ذلك، فاإن عدم وجود ميناء يف فيال �صي�صنريو�ض وف�صلها يف �صوق �صبه اجلزيرة، اإ�صافة اإىل الفكرة 

ال�صخيفة التي تنبني على اال�صتمرار يف انتظار حلول وقت اأف�صل، جعلت ال�رضكة تواجه م�صكل ميزانية غري قابل 

للحل، ولد لديها خ�صائر اإجمالية قدرها ثالثة واأربعون مليون ب�صيطة من حيث القيمة االإ�صمية.

 �ل�رشكة �ملوريتانية لل�سناعات �ل�سمكية �ش.م. �ملعروفة �خت�سار� بـ »�إميابيك«: 

�رشكة ذ�ت طابع �سيا�سي، )1979-1964(

�صكلت والدة اإميابيك )IMAPEC( املحاولة الثانية واالأخرية للحكومة االإ�صبانية من اأجل اال�صتثمار يف القطاع 

الفرعي لل�صيد يف منطقة ال�صاحل ال�صحراوي-املوريتاين. ويف هذه احلالة، وبالتزامن مع ت�صفية اإيبا�صا، فقد 

جاء تدخل الدولة االإ�صبانية م�صبوقا مبحاولة فا�صلة قامت بها �صنة 1961 جمموعة من اأ�صحاب ال�صفن و�صناعيي 

جزر الكناري ينتمون اإىل كويبي�صكا، والذين من اأجل احلفاظ على امتيازاتهم يف مياه �صيد ال�صمك املوريتانية 

عر�صوا على اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية اجلديدة بناء جممع �صناعي يف نواذيبو تتوفر فيه واحدة من اأولويات 

حكومة خمتار ولد داداه لال�صتفادة من الرثوات ال�صمكية ملياهها االإقليمية. وقد اأدى ف�صُل هذا الكون�صور�صيوم يف 

تنفيذ ذلك باملعهد الوطني لل�صناعة اإىل اأن يتعهد ببناء جممع �صناعي الأ�صباب �صيا�صية )حماية م�صالح اأ�صطول 

ال�صيد التقليدي الكناري يف تلك املياه، ويف الوقت نف�صه »�صمان« �صداقة بلد مل يخف مزاعمه حول ال�صحراء 

.
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الغربية اأبدا( اأكرث منه الأ�صباب اقت�صادية

 1966 اأبريل   19 يف  نواك�صوط  يف  تاأ�ص�صت  ال�صتينات،  من  االأول  الن�صف  يف  التقلبات  من  �صل�صلة  بعد 

وكانت  �صنة.   99 ملدة  نواذيبو،  يف  مقرها  الكائن  )اإميابيك(،  »�ض.م.  ال�صمكية  لل�صناعات  املوريتانية  ال�رضكة 

الغاية من ذلك اإن�صاء جممع �صناعي، متخ�ص�ض يف ت�صنيع االأ�صماك اململحة واملجففة واملعلبة، ودقيق وجتميد 

الوطني  املعهد  اكت�صاب  مع  ب�صيطة(،  مليون   115( اإفريقي  فرنك  األف   500 يف  مالها  راأ�ض  وحدد  االأ�صماك. 

لل�صناعة االأ�صهم جميعها، على الرغم من اأن احلكومة املوريتانية كما املقاولني اخلوا�ض ميكن اأن ي�صبحوا جزءا 

من امل�صاهمني. وبخالف اإيبا�صا، فاإن هذه ال�رضكة �رضكة عمومية بالكامل. كما اأن احلكومة االإ�صبانية �صمحت لها 

مببلغ اآخر مماثل على �صكل قرو�ض، وبذلك و�صل جمموع امليزانية اإىل 230 مليون ب�صيطة. وبعد اإن�صاء ال�رضكة، 

نقل املعهد الوطني لل�صناعة جميع اأ�صهم اإميابيك اإىل »�رضكة اال�صتثمارات املنقولة يف اخلارج �ض.م.« املعروفة 

اخت�صارا ب »�صيميك�ض«، والتي تنتمي اأي�صا اإىل  هولدينغ املعهد الوطني لل�صناعة. 
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�صنة 1967 بداأ بناء املجمع ال�صناعي الذي د�صن �صنة 1970، دون اإمتام مرافقه بالكامل ودون اإخ�صاعه للفرتة 

الالزمة للتجريب وال�صبط. ويف 12 من يونيو، مت تد�صني املجمع بح�صور وزيري ال�صوؤون اخلارجية وال�صناعة 

 López رو�صو  لوبيث  االإ�صباين،  ال�صناعة  وزير  اأ�صاد  وقد  الرئي�ض.  يتقدمها  املوريتانية  واحلكومة  االإ�صبانيني، 

Rodó، يف خطابه مبميزات ال�رضكة اجلديدة يف اإطار العالقات االإ�صبانية املوريتانية، دون االإ�صارة، بالطبع، اإىل 

العراقيل التي يتعني جتاوزها، والتي كانت )و�صتكون( �صبب ال�صكاوى امل�صتمرة للم�صوؤول الديبلوما�صي اال�صباين 

يف نواك�صوط.

املبينة  الفرتة  الدخل على مدى  بيانات  املتتالية هي ما يطبع  اأن�صطتها، كانت اخل�صائر  اإميابيك  بداأت  اأن  ومنذ 

املئة  75 يف  نتج   1974  -  1970 بني  املمتدة  �صنوات  اخلم�ض  فرتة  ففي  ذلك،  ميكن مالحظة  كما   .3 ال�صكل  يف 

من جمموع اخل�صائر )ثمامنائة مليون ب�صيطة من حيث القيمة االإ�صمية(، يف حني اأن 25 يف املئة املتبقية )مائتان 

وثمانية و�صتني مليون ب�صيطة( ا�صتهلكت يف ال�صنوات الثالث االأخرية. واإذا اعتربنا �صنة 1970 هي االأ�صا�ض، فاإن 

اخل�صائر بلغت 156 باملائة �صنة 1972 ثم انخف�صت، بعد �صنة واحدة، اإىل 35 يف املائة نتيجة تراجع تكلفة االإنتاج، 

وزيادة املبيعات وتخفي�ض اخل�صائر اال�صتثنائية. وقد اأجرب ارتفاع اخل�صائر �صنة 1974، والتي ت�صاعفت مقارنة مع 

�صنة 1970، اأجرب ال�رضكة على ال�رضوع �صنة 1975 يف تعديل اقت�صادي يف خمتلف االأق�صام من اأجل احلد من 

النهائية هي االنخفا�ض  النتيجة  ال�رضكة. وكانت  القرارات االأكرث جناعة حل�صن �صري  هذه اخل�صائر. كما اتخذت 

التدريجي يف اخل�صائر بني 1974 و 1975، والذي ت�صارع ابتداء من هذه ال�صنة االأخرية حيث و�صل عجز �رضكة 

�صنة  التمليح  ق�صم  اإغالق  بف�صل  ممكنا  ذلك  وكان  ب�صيطة.  األف  و�صبعمائة  مليون  اأربعمائة   ،1977 �صنة  اإميابيك، 

1976، والتوقيف �صبه الكلي الأق�صام التعليب والدقيق، نظرا للخ�صائر التي منيت بها، يف الوقت الذي رفع فيه 

ق�صم االأغذية املجمدة اإنتاجه اإىل اأكرث من 80 يف املئة يف ال�صنتني االأخريتني.

ال�سكل 3 م�سدر: اأ�سيبي، اإÁابيك. تقارير 

وميزانيات �سنوات 1971 - 1977. اإعداد �سî�سي 
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واإذا ما قمنا باإجراء درا�صة مف�صلة عن االأ�صباب التي جعلت اإميابيك ت�صبح �رضكة غري قادرة على اال�صتمرار 

من الناحية االقت�صادية، جند االأ�صباب التالية:

• اإمدادات متقطعة من املواد اخلام. ونظرا لعدم وجود اأ�صطول خا�ض بال�رضكة، فاإن املواد اخلام كانت تعتمد، 	

يف البداية، على االأ�صطول الكناري، وعلى وجه اخل�صو�ض اأ�صطول النثاروطي. وحيث اإن هذا االأ�صطول 

اعتاد على ا�صطياد �صمك النعاب واالأنواع االأخرى يف مياه راأ�ض نواذيبو لفائدة �صناعات التمليح يف جزر 

1972 حماولة لكي ي�صل هذا االأ�صطول، املوؤلف من  1970 و  الكناري ؛ كانت هناك يف الفرتة املمتدة بني 

حيث  من  االأربعة  االأق�صام  لتزويد  كاف  م�صتوى  اإىل  خ�صبي،  هيكل  وذات  �صغرية  حمولة  ذات  مراكب 

الكمية والتنوع واالنتظام واجلودة. ولكونه مل ي�صتطع بلوغ ذلك، فاإنه ابتداء من �صنة 1973 ا�صطرت ال�رضكة 

اإىل التعاقد مع مراكب بريميو )Bermeo( واأليكانتي )Alicante(، وكذلك مع �رضكات اأجنبية، مثل �رضكة 

ال�صيد الكورية دايرمي في�رضي كومباين )Daerim Fishery Company(، التي وفرت 11 �صفينة )مربدتني 

وت�صع جممدات(، وال�رضكة ال�صوفياتية �صوفريبفلوت )Sovrybflot( مبجمداتها الثالثني، و�رضكة ال�صيد 

املوريتانية Mauritanian Fishery Company )مافكو، Mafco(، التي كانت تت�صكل من �رضكات يابانية 

تابعة ل�رضكة  Wadfco(، واثني ع�رض �صفينة  باأ�صطولها اخلا�ض )وادفكو  ا�صتقرت يف نواذيبو  كربى والتي 

ال�صيد الهولندية اإنرتبي�ض ليميتد )L’Interpeche Limited(، واأخريا، زوارق ال�صينغال.

• ونظرا 	 موؤهلني.  اإ�صبان  مب�صتخدمني  املتخ�ص�صة  الو�صطى  والت�صيري  االإدارة  منا�صب  تغطية  اإىل  احلاجة 

ال�صيا�صة االقت�صادية واملالية التي  1973 تدابري  ابتداء من �صنة  اإليها  للظروف املعي�صية للبلد، التي ان�صافت 

الغربية،  ال�صحراء  يف  االأحداث  عن  الناجم  والو�صع  املوريتانية،  االإ�صالمية  اجلمهورية  حكومة  اتخذتها 

كانت التكاليف مرتفعة جدا ب�صبب اإ�صافة م�صاريف امل�صاكن ورحالت العطل اإىل االأجور.

• تدين م�صتوى االإنتاجية لليد العاملة املحلية على الرغم من كون رواتبها اأعلى من تلك املطبقة يف اإ�صبانيا.	

• ارتفاع تكاليف توفري املواد االإ�صافية. ونظرا ملوقعها، كان من ال�رضوري ا�صترياد جميع املنتجات الو�صيطة 	

من اإ�صبانيا وكانت مثقلة باأجرة ال�صحن، والنقل، واالأ�رضار الناجمة عن ال�صحن والنقل، باالإ�صافة اإىل عدم 

انتظام و�صول االإمدادات. وال ميكن التغلب على ذلك اإال من خالل املحافظة على خمزون كبري من هذه 

املواد، وهذا ي�صتدعي اأي�صا تكلفة اإ�صافية.

• وامللح، 	 الهواء  رطوبة  نتيجة  بها  املحيطة  والك�صط  التاآكل  لعوامل  نظرا  وامللحقة.  االنتاجية  املرافق  �صيانة 

وعلق الرمال، كان ت�صديد ديونها مكلفا و�صعبا للغاية، الفتقار ال�رضكة اإىل خدمة خا�صة اأو خارجية، تقوم 

باأعمال ال�صيانة املنا�صبة.

• اإفريقيا جنوب ال�صحراء(، 	 اأن ال�صوق الوحيدة هي اخلارج )اأوروبا، واإىل حد ما،  الت�صويق. بالنظر اإىل 

ت�صكل �صعوبة  املوانئ واجلمارك  واأداء م�صالح  للتحميل،  ال�صفن  ور�صو  منتظمة،  و»عدم وجود خدمات 

للمبيعات وت�صليمها«. وكان يجب نقل املنتجات غري املجمدة امل�صحونة اإىل ميناء ال لوث وال�ض باملا�ض مع 

األف طن، الأنه  اأن تفوق االإر�صاليات مائتي  النفقات. وفيما يخ�ض املنتجات املجمدة كان يجب  زيادة يف 

يف حال ما اإذا كانت اأقل ال ميكن لل�صفينة اأن تبحر، ما عدا اإذا تعهدت �رضكة اإميابيك باأجرة ال�صحن ونفقات 

 .
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وكما كان متوقعا فبدل اأن يتح�صن الو�صع مل يزدد اإال �صوءا. ونظرا لالأهمية التي اأولتها لل�رضكة احلكومة 

املوريتانية اجلديدة املنبثقة عن انقالب �صيف عام 1978، وقعت مملكة اإ�صبانيا مع اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية 

يف 29 دجنرب من ال�صنة نف�صها على اتفاقية ال�صيد البحري، التي تن�ض يف فقرتها االأوىل على حتويل اإميابيك اإىل 

�رضكة اقت�صادية خمتلطة ت�صمى »اإميابيك-�صيم«. ويف راأ�ض مال هذه ال�رضكة اجلديدة �صت�صهم موريتانيا بن�صبة 

�صيميك�ض  نظر  وجهة  ومن  تنفيذها«.  اأجل  من  اأ�صهر  ثالثة  اأجل  على  التن�صي�ض  مع   ،٪  49 واإ�صبانيا ب   ٪  51

فاإنه نظرا للم�صاكل التي تطرحها مراجعة ح�صابات )Audit( اإميابيك، قد يكون من االأف�صل حل �رضكة اإميابيك 

واإن�صاء-اإذا قبل الطرف املوريتاين ذلك- �رضكة جديدة جتلب اإليها �صيميك�ض االأ�صول ال�صناعية لل�رضكة احلالية 

.
20

بناء على تقييم اخلبري

اال�ستنتاجات

لقد كانت »�رضكة ال�صناعات ال�صمكية« االإفريقية )اإيبا�صا( �رضكة خمتلطة، وكان الهدف الوا�صح من وراء 

اإطار طموح  الكناري وال�صحراء، يف  التعليبية تغيريا كامال يف منطقة  ال�صناعة  يتمثل يف تغيري م�صهد  اإن�صائها 

النظام اإىل االكتفاء، ولكن العديد من العوامل، مثل غياب بناء ميناء يف فيال �صي�صنريو�ض، وف�صل عر�صها يف 

ال�صوق االإ�صبانية، ومل ال، �صوء تدبري ال�رضكة منذ �صنة 1952 التي اأ�صبحت يف حالة التوقف عن الدفع ب�صبب 

الف�صل  اإىل  قادها  ذلك  كل  وا�صح،  اقت�صادي  هدف  دون  من  ممتلكاتها  ت�صكل  التي  للعقارات  املفرط  ال�رضاء 

اأن�صاأتها اإ�صبانيا بهدف  الذريع. ومن جهتها فاإن »�رضكة ال�صناعات ال�صمكية املوريتانية، �ض.م.،« كانت �رضكة 

اأية عالقة   �صيا�صي وا�صح وبفكرة حماية م�صالح �صيادي جزر اخلالدات يف املياه املوريتانية، والتي مل تكن لها 

مبعايري الرت�صيد االقت�صادي، اإذ  �رضعت الدولة �صنة 1973 تدعم اخل�صائر التي تكبدتها اإميابيك منذ بدء عملها، 

والتي و�صل جمموعها �صنة 1979 بليونا ومائة وثمانية ماليني ب�صيطة.

عملية جتفيف ال�سمك 

يف قرى لل�سيادين على 

ال�ساحل املوريتاين، )ب.ت.(
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آفاق االعتراف الدولي 
بالتراث احصلراوي

»àfƒµ°S óªMCG 

áeó≤e

تت�سكل �سحراء ال�سمال الأطل�سي من كثبان و�سواحل ممتدة تلفت النظر من زاوية تنوعها اجليولوجي 

واجليومورفولوجي والبيولوجي. كما ت�سمل �سهادات مادية تنطوي على قيمة اأركيولوجية وتاريخية كبرية. 

وحتتفظ �ساكنتها، عالوة على ما �سبق، مبعارف ومهارات راكمتها خالل اآلف ال�سنني. هذا الرتاث الطبيعي 

والثقايف، املادي وغري املادي منه على حد �سواء، يتطلب منا اليوم الك�سف عن معامله وجرده و�سيانته. 

ويف الوقت الذي تعرف فيه هذه املنطقة، على غرار املغرب يف جمموعه ومنطقة �سمال اإفريقيا، حتولت 

�سو�سيو-اقت�سادية وثقافية عميقة، حريٌّ بنا الك�سف عن كل الأخطار التي تتهدد هذا الرتاث الذي ل ُيقدر 

بثمن. وميكن جلهود ال�سيانة يف هذا املجال اأن تعتمد، على �سبيل املثال ل احل�رص، على الو�سائل النموذجية 

�ُس�َسها منظمة اليون�سكو، ل�سيما فيما يت�سل باتفاقية الرتاث العاملي لعام 1972 واتفاقية 
ُ
الدولية التي و�سعت اأ

الرتاث الثقايف غري املادي لعام 2003 اللتني �سادق املغرب عليهما.

 QGôªà°S’ áæeÉ°V ájhGôë°üdG ICGôŸG
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لقد اأتيحت يل فر�ستان لالحتكاك بالرتاث ال�سحراوي يف بُعديه املادي وغري املادي وذلك يف منا�سبتني:

• اأثناء م�ساهمتي يف حت�سري القائمة التمهيدية للمغرب للرتاث العاملي لليون�سكو:	

التي ُكلفت  الثقايف. ومن بني امللفات  بالبحث يف مديرية الرتاث  1999 عِملُت مكلفا   - 1996 اأعوام  ففي 

قد م�سى  اليون�سكو. وكان  ال�سادرة عن  الثقايف  الرتاث  اتفاقيات  اأتتبع  اأن  املوؤ�س�سة، حينها،  قبل مدير  بها من 

احلكومات،  من  عدد  من  امل�سكلة  العاملي  الرتاث  جلنة  و�سعتها  التي  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية  على  �سنوات  اأربع 

وهي هيئة منبثقة عن التفاقية، بهدف اإعداد قائمة للرتاث العاملي منوذجية ومتوازنة وذات م�سداقية. وكان الأمر 

وكان  املو�سوعاتية.  الناحية  من  اأو  والثقافية  اجلغرافية  الناحية  من  �سواء  توازنا  اأكرث  القائمة  هذه  بجعل  يتعلق 

اأحد الأهداف طبعا يتمثل يف حتفيز الدول الأع�ساء على تقدمي املزيد من املقرتحات لت�سجيل املزيد من املواقع 

الطبيعية. وقد قررنا بناء على ال�سالف ذكره مراجعة القائمة التمهيدية املتعلقة باملغرب. وللتذكري، ميكن لكل دولة 

ع�سو اإعداد قائمة من هذا القبيل واإيداعها لدى اليون�سكو وتت�سمن املواقع التي تعتزم اإيداع مقرتحات ت�سجيلها 

يف غ�سون ال�سنوات املوالية. وكانت قائمة املغرب اآنذاك تت�سمن فقط مواقع ثقافية : مدينة ال�سويرة التاريخية، 

واحلي الربتغايل يف اجلديدة، واملوقع الأركيولوجي ليك�سو�س، وموقع ما قبل التاريخ لتافوغالت، ومعلمة الكور 

الأثرية، ومدينة تازة وم�سجدها الكبري، وم�سجد تنمل، ومولي اإدري�س زرهون. وكان يتحتم علينا ا�ستدراك هذا 

الختالل باإ�سافة مواقع طبيعية اأخرى اإىل هذه القائمة. ومن ح�سن احلظ اأن م�سلحة املياه والغابات قد حددت 

به كمنتزهات  َتَّ العرتاف  التي �سكلت مو�سوع درا�سات خرائطية وو�سفية متطورة، بع�سها  عددا من املواقع 

درجت اأربعة منها �سمن اآخر ن�سخة ُميَّنة من القائمة التمهيدية للمغرب املو�سوعة لدى اليون�سكو عام 
ُ
وطنية، فاأ

1998 وقد ا�ستملت على موقعني �سحراويني :املنتزه الوطني للداخلة وبحرية اأخنيفي�س. هذان املوقعان �سنعود 

اإليهما فيما بعد لكن لن�رص منذ الآن اإىل غياب املواقع الثقافية املنتمية اإىل ال�سحراء يف هذه القائمة. ولرمبا كان 

النق�س، ذلك لأن ال�سحراء  ال�سبب يف هذه  العاملي  العتيق الذي هيمن مدة طويلة يف جمال الرتاث  املفهوم 

باعتبارها جمال للرتحال الرعوي مثال ل يقدم بقايا اآثار اأو معامل تاريخية مت�سلة بذلك الت�سور املهيمن يف تلك 

الفرتة. 

• الإعداد لرت�سيح مو�سم طانطان �سمن برنامج روائع الرتاث الثقايف ال�سفاهي وغري املادي.	

يف �سنة 2004 كنُت من�سقا لتهيئ تر�سيح مو�سم اإمل�سيل لربنامج روائع الرتاث ال�سفاهي وغري املادي لالإن�سانية، 

وهو برنامج �سبق اتفاقية حماية الرتاث الثقايف التي تبناها املوؤمتر العام لليون�سكو عام 2003 وكانت �ساحة جامع 

الزمالء  اأحد  اليون�سكو، وتكلف  م�ساعدة من  بطلب  التقدم  2001. وقد ت حينها  �سنة  اأدرجت �سمنه  قد  الفنا 

بامللف ككل. وجاءت  املرفق  ال�سور والتوثيق  دقائق ف�سال عن   10 بفيلم مدته  الرت�سيح م�سحوبا   باإعداد ملف 

التعليمات من وزارة الثقافة بداية �سبتمرب عام 2004 لتعليق تر�سيح امللف والبدء فورا باإعداد ملف تر�سيح مو�سم 

طانطان الذي كان يجب اإيداعه يف �سهر يناير من عام 2005 )�سكونتي 2008(. وقد اأ�رصفت عمالة طانطان اإداريا 

على اإعداد امللف املذكور. واأدليت باقرتاحاتي بخ�سو�س هذا امل�رصوع الذي بدا يل اأن القرار ب�ساأنه وتنفيذه قد 

ت احل�سم فيه من قبل �سلطات البالد ح�سب املنهجية املعروفة با�سم فوق حتت )up down(. وف�سال عن ذلك كنت 

حينها اأجهل مداخل وخمارج م�رصوع كهذا يف املحيط الذي كنت اأوجد فيه ب�سفتي خبريا. وقد تناهى اإىل علمي 

بعد ذلك اأنه اإذا كانت التعليمات قد جاءت من فوق فاإن الفكرة التي كانت وراء تر�سيح مو�سم طانطان تعود اإىل 

كتني مينوز)Kitín Muñoz( املغامر ال�سهري و�سفري النوايا احل�سنة ملنظمة اليون�سكو الذي ن�سج عالقات متينة مع 

الق�رص امللكي.
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عدت، بعد ذلك، لزيارة طانطان يف منا�سبتني يف الربع الأخري من �سنة 2004 .الزيارة الأوىل خ�س�ستها لن�سج 

لربوز  املجال  الثانية  الزيارة  ف�سحت  فيما  واإدارية..الخ.  واأطر جمعوية  والأعيان  املحليني  الفاعلني  مع  عالقات 

فكرة مبتكرة كان مو�سوعها اإعادة بناء تاريخ التجمعات الرعوية التي كانت وراء مو�سم طانطان. وُيفرت�س من 

هذه املقاربة اأن ت�سمح، يف الوقت نف�سه، باإ�رصاك الفاعلني املحليني يف اإعداد وتهيئة ملف الرت�سيح وملء الثغرات 

التي ميكن اأن يعاين منها اجلانب التوثيقي الفقري والنادر يف اآن واحد. وهي فر�سة �سمحت يل باأن اأدرك جيدا 

مدى الرثاء الذي يت�سف به الرتاث الثقايف غري املادي لل�سحراء، بل وبالأخ�س ذالك العجز ال�سارخ يف معرفة 

هذا الرتاث وتثمينه. كما متكنت من ا�ستخال�س مالحظة مفادها اأنه اإذا كانت منهجية فوق حتت up down قد تَّ 

الفاعلني املحليني بهدف ك�سف و�سيانة تراث  اأو�ساط  اأن جتد لها �سدى حقيقيا يف  اإىل  انتهت  ا�ستخدامها فقد 

اأبناء واأحفاد البدو كل مالمح احلنني وتذكر  اأجيال. كما ملحت على وجوه  جمتمع ما فتئ يعرف حتولت منذ 

1975 πÑb ájó«∏≤J á°übQ
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مظاهر احلياة والأ�سياء والكلمات والبتهاج ال�سائدة فيما م�سى: اخليمة يف بنائها وتعهدها و�سيانتها، اإدارة القطعان 

وتدبريها، خا�سة منها اجلمال، والأمرا�س التي كانت تفتك باملوا�سي، واملواعني ومواد احلياة اليومية، والن�ساطات 

اخلا�سة،  واملنا�سبات  اليومي  والطبخ  وتوابعها،  والألب�سة  واملهارات،  املهن  ناهيك عن  واملرح،  باللعب  املرتبطة 

والطب التقليدي والتداوي بالأع�ساب..الخ.

 çGÎdÉH ‹hódG ±GÎY’G ∫É› ‘ á«fƒfÉ≤dG äÉ«dB’G

• 	»ŸÉ©dG çGÎdG á«bÉØJG

 ت اعتماد اتفاقية الرتاث العاملي عقب املوؤمتر العام ملنظمة اليون�سكو يف عام 1972. وهي مبثابة املنارة الهادية يف 

�سيا�سة املنظمة الأممية يف جمال الرتاث. واليوم هناك 188 دولة ع�سو �سادقت على هذه التفاقية. وتت�سمن لئحة 

الرتاث العاملي 936  من املمتلكات منها 725 من املمتلكات الثقافية و 183 من املمتلكات الطبيعية و28 من املمتلكات 

اخلليطة ثقافية وطبيعية. وحتدد التفاقية الرتاث الثقايف كالآتي:

اأ. تعريف الرتاث الثقايف )املادة 1 من التفاقية (

ال�سفة  ذات  التكوينات  اأو  والعنا�رص  املباين،  على  والت�سوير  النحت  واأعمال  املعمارية،  الأعمال  - الآثار: 

الأثرية، والنقو�س، والكهوف، وجمموعات املعامل التي لها جميعا قيمة عاملية ا�ستثنائية من وجهة نظر التاريخ 

اأو الفن اأو العلم.

- املجمعات: جمموعات املباين املنعزلة اأو املت�سلة، التي لها ب�سبب عمارتها، اأو تنا�سقها، اأو اندماجها يف منظر 

طبيعي، قيمة عاملية ا�ستثنائية من وجهة نظر التاريخ، اأو الفن، اأو العلم. 

- املواقع : اأعمال الإن�سان، اأو الأعمال امل�سرتكة بني الإن�سان والطبيعة، وكذلك املناطق مبا فيها املواقع الأثرية، 

التي لها قيمة عاملية ا�ستثنائية من وجهة النظر التاريخية اأو اجلمالية اأو الإثنولوجية اأو الأنرثوبولوجية. 

 ,…ó«∏≤àdG z™fÉ°üdG{ áª«N
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ب. تعريف الرتاث الثقايف )املادة 3 من التفاقية(

البيولوجية،  اأو  الفيزيائية،  الت�سكالت  من  املتاألفة  الطبيعية  - املعامل 

ا�ستثنائية من  التي لها قيمة عاملية  الت�سكالت،  اأو من جمموعات هذه 

وجهة النظر اجلمالية اأو العلمية. 

بدقة  املحددة  واملناطق  الفيزيوغرافية،  اأو  اجليولوجية  الت  - الت�سكُّ

موؤلفة موطن الأجنا�س احليوانية اأو النباتية املهددة، التي لها قيمة عاملية 

ا�ستثنائية من وجهة نظر العلم، اأو املحافظة على الرثوات. 

- املواقع الطبيعية اأو املناطق الطبيعية املحددة بدقة، التي لها قيمة عاملية 

اجلمال  اأو  الرثوات  على  املحافظة  اأو  العلم،  نظر  وجهة  من  ا�ستثنائية 

الطبيعي.

ج. هيئات التفاقية 

اأولها اجلمع العام للدول الأع�ساء ب�سفته اأعلى هيئة يف التفاقية ويعقد 

اجتماعا عاما عاديا مرة كل عامني خالل املوؤمتر العام ملنظمة اليون�سكو.

اجلمع  خالل  منتخبة  دولة   21 من  وتتكون  العاملي  الرتاث  جلنة  ثانيها 

العام لولية متتد لـ 4 �سنوات وتتوىل اللجنة الإ�رصاف على تنفيذ بنود 

التفاقية، ومن مهامها:

- اإدراج مواقع جديدة يف قائمة للرتاث العاملي.

- اإدراج مواقع يف قائمة الرتاث العاملي املهدد.

- فح�س حالة �سيانة املواقع الأثرية املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي 

ويف قائمة الرتاث العاملي املهدد.

- توفري العون الدويل بف�سل �سندوق الرتاث العاملي .

- اإجناز تقارير عن اأن�سطتها ترفع للجمع العام للدول الأع�ساء. 

عام  ن�سئ 
ُ
اأ بالتفاقية  اخلا�سة  الكتابة  وهو  العاملي:  الرتاث  مركز  ثالثها 

1992 ومن وظائفه :

- اإعداد الجتماعات الأ�سا�سية للجمع العام وللجنة .

- تنفيذ قرارات اللجنة.

- تن�سيق عمل تنفيذ قرارات التفاقية.

- العمل مع الدول الأع�ساء والهيئات ال�ست�سارية.

- اإعداد تقارير عمل اللجنة وجمع اأر�سيفات التفاقية. 

رابعها املنظمات ال�ست�سارية وهي: 

 املجل�س الدويل للمعامل واملواقع ICOMOS )باري�س(: ومهمته النظر 

باملواقع  املت�سلة  الق�سايا  ال�سيانة وكل  الت�سجيل وحالة  يف اقرتاحات 

الأثرية.

- اإجناز تقارير عن اأن�سطتها ترفع للجمع العام للدول الأع�ساء. 

عام  ن�سئ 
ُ
اأ بالتفاقية  اخلا�سة  الكتابة  وهو  العاملي:  الرتاث  مركز  ثالثها 

- اإجناز تقارير عن اأن�سطتها ترفع للجمع العام للدول الأع�ساء. 

عام  ن�سئ 
ُ
اأ بالتفاقية  اخلا�سة  الكتابة  وهو  العاملي:  الرتاث  مركز  ثالثها 

- اإجناز تقارير عن اأن�سطتها ترفع للجمع العام للدول الأع�ساء. 

 )باري�س(: ومهمته النظر 

(.ä.Ü) ,¬JöSCGh …ó«∏≤J ™fÉ°U
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الحتاد الدويل حلماية الطبيعة IUCN )�سوي�رصا(: ومهمته النظر يف اقرتاحات الت�سجيل وحالة ال�سيانة وكل 

الق�سايا املت�سلة باملواقع الطبيعية.

الق�سايا املت�سلة  ICCROM )روما(: مهمته كل  الثقافية وترميمها  املركز الدويل لدرا�سات �سون املمتلكات 

بالتكوين يف الرتاث.

• 	…OÉŸG ÒZ ‘É≤ãdG çGÎdG á«bÉØJG

ت اعتماد اتفاقية حماية الرتاث الثقايف غري املادي من قبل املوؤمتر العام لليون�سكو املنعقد �سنة 2003. ويبلغ عدد 

الدول الأع�ساء املن�سوية حتتها 137 ع�سوا يف دجنرب2011 )وهو تقدم �رصيع بالنظر اإىل عمر هذه التفاقية الفتية( 

وحتتوي القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي 232 عن�رصا، وقائمة �سيانة الرتاث الثقايف الذي يحتاج اإىل �سون 

عاجل لـ 27 عن�رصا، و�سجل اأف�سل ممار�سات ال�سون 8 م�ساريع، وبرامج اأو اأن�سطة ت�ستجيب لأهداف التفاقية.

…OÉŸG ÒZ ‘É≤ãdG çGÎdG ∞jô©J - CG

واملهارات  واملعارف  التعبري  واأ�سكال  والت�سورات  املمار�سات  املادي«  الثقايف غري  »الرتاث  بعبارة  يق�سد   «

- وما يرتبط بها من اآلت وقطع وم�سنوعات واأماكن ثقافية - والتي تعتربها اجلماعات واملجموعات، واأحيانا 

املتوارث جيال عن جيل، تبدعه اجلماعات  املادي  الثقايف غري  الثقايف. وهذا الرتاث  تراثهم  الأفراد، جزءا من 

لديها  ينمي  وهو  وتاريخها،  الطبيعة  مع  وتفاعالتها  بيئتها  مع  يتفق  مبا  م�ستمرة  ب�سورة  جديد  من  واملجموعات 

الإح�سا�س بهويتها وال�سعور با�ستمراريتها، ويعزز من ثم احرتام التنوع الثقايف والإبداع الب�رصي. ول يوؤخذ يف 

احل�سبان لأغرا�س هذه التفاقية �سوى الرتاث الثقايف غري املادي الذي يتفق مع ال�سكوك الدولية القائمة املتعلقة 

امل�ستدامة  والتنمية  والأفراد  واملجموعات  اجلماعات  بني  املتبادل  الحرتام  مقت�سيات  ومع  الإن�سان،  بحقوق 

»)اتفاقية حماية الرتاث الثقايف غري املادي .املادة 2(.

 …OÉŸG ÒZ ‘É≤ãdG çGÎdG ä’É› - Ü

هناك خم�سة جمالت اأ�سا�سية وغري �سمولية حددتها التفاقية )املادة 2(:

 - التقاليد واأ�سكال التعبري ال�سفهي، مبا يف ذلك اللغة بو�سفها و�سيلة لنقل الرتاث الثقايف غري املادي ؛

 - الفنون وتقاليد اأداء العرو�س ؛

 - املمار�سات الجتماعية، والطقو�س واملظاهر الحتفالية ؛

 - املعارف واملمار�سات املتعلقة بالطبيعة والكون ؛ 

- املهارات املت�سلة باحلرف التقليدية.

á«bÉØJ’G äÉÄ«g .ê

- جمعية عامة للدول الأع�ساء .

- جلنة الرتاث الثقايف غري املادي املكونة من 24 دولة منتخبة من �سمن الدول الإع�ساء.

- الهيئة الفرعية املنبثقة عن اللجنة واملكلفة بدرا�سة ملفات الرت�سيح للت�سجيل �سمن القائمة التمثيلية للرتاث 

الثقايف غري املادي.

- الهيئة ال�ست�سارية امل�ستقلة املكونة من �ست جمعيات و�ستة خرباء معتمدين من طرف اللجنة واملكلفة بدرا�سة 

ملفات الرت�سيح للت�سجيل �سمن قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي يحتاج اإىل �سون عاجل وملفات اأح�سن 

 :AGôë°üdÉH ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG

´GóHEGh çGôJ
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- �سكرتارية التفاقية وهي ق�سم الرتاث الثقايف غري املادي.

- �سندوق الرتاث الثقايف غري املادي.

ومكمن الختالف الأ�سا�سي مع اتفاقية 1972 يوجد على م�ستوى املنظمات 

احلكومية«  غري  »املنظمات  من  مدود  عدد  يتوافر  اأن  فبدل   : ال�ست�سارية 

اأكرب عدد ممكن من  اإ�رصاك  ارتاأت   2003 �سنة  اتفاقية  فاإن  )ONG( »املعتمدة« 

.
1
م�سادر اخلربة )منظمات غري حكومية، مراكز البحث، خرباء، ممار�سني...(

…ƒ¡÷G iƒà°ùŸG ≈∏Y äGhOC’G √òg ò«ØæJ

املادي  والثقايف،  الطبيعي  ال�سحراوي،  للرتاث  �سمويل  بجرد  التعجيل 

ينبغي  اإجراء  اأول  ال�سحراوي  للرتاث  ال�سمويل  اإن هذا اجلرد  املادي.  وغري 

القيام به يف اأف�سل الآجال ولي�س من املمكن تنفيذه على الفور جملة واحدة، 

فذلك يتطلب عدة اأعوام. وميكن اأن يتم تنفيذه بطريقتني على نحو متتال اأو 

متزامن:

- تتمثل الطريقة الأوىل يف القيام مب�سح �سامل با�ستعمال جذاذة ب�سيطة 

ذات مداخل مددة: حتديد املوقع اأو العن�رص، جمال الرتاث املعني، النوع، 

اأو احلالة  الفرع )اإن وجد(، موجز تاريخي، و�سف خمت�رص، حالة ال�سيانة 

العامة، ت�ساوير )ر�سوم، خمططات، �سور(، تاريخ جمع املعطيات ومنجِزها، 

مالحظات )اإن وجدت(.

اأو  عقد  اإىل  متتد  قد  بل  �سنوات،  عدة  متتد  اأن  ميكن  الثانية  - الطريقة 

اأكرث وهي تتطلب مزيدا من الإمكانيات املادية واملوارد الب�رصية حتى ي�سمل 

الرتاث  هذا  كان  �سواء  اجلهة،  تراث  جمموع  املعطيات  من  الأق�سى  احلد 

يتم اجلرد  اأن  ثابتا. وميكن  اأو  ماديا، منقول  اأو ل  ماديا  ثقافيا،  اأو  تراثا طبيعيا 

اأكرب قدر  تتيح جمع  ا�ستمارات متعددة املداخل  با�ستعمال  ال�سمويل املذكور 

حدا  مدخل  لكل  حتدد  اأن  ذلك  عن  ف�سال  وميكنها  ال�سمولية.  املعطيات  من 

اأق�سى من الكلمات ل يجب جتاوزها.

25 دولر اأمريكي. املمار�سات وملفات طلب امل�ساعدة الدولية التي تفوق 000

- �سكرتارية التفاقية وهي ق�سم الرتاث الثقايف غري املادي.

 ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG øe êPÉ‰

á«Hƒæ÷G ËÉbC’ÉH
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اإن مزية املزج بني هاتني الطريقتني تكمن يف امتالك روؤية �ساملة و�سمن 

اآجال مددة عن الرثوات الرتاثية  للجهة )اجلرد با�ستعمال اجلذاذة املخت�رصة(، 

ويف مقام ثان يف و�سع عمل ت�ساوري اأن ينتقي بع�س الع�رصات من املواقع 

الطبيعية واملواقع الأركيولوجية والآثار التاريخية وعنا�رص الرتاث غري املادي، 

والتحف املنقولة التي يف و�سعها اأن تُ�سكل مو�سوع بحث وتق�س عميقني. 

وعندما تنم املواقع اأو التحف اأو العنا�رص عن اأهمية خا�سة للجماعة الب�رصية 

اأو للعلم فيمكن اإذاك التدليل عليها لكي تكون مو�سوع اأبحاث معمقة يعهد 

بها اإىل طلبة جامعيني يف اإطار التح�سري للما�سرت اأو الدكتوراه.

ويف كل الأحوال فاإن عمل اجلرد يف�سح املجال لتدخل حمائي قانوين على 

ال�سعيد الوطني: ت�سنيف املواد وجمعها، املواقع الطبيعية والثقافية من جهة 

وتدوين عنا�رص الرتاث غري املادي من جهة ثانية. 

¬àjÉªMh çGÎdG áfÉ«°U ádÉ◊ ó°UQ

اإذا كان عمل اجلرد املف�سل يقوم بر�سد اأويل حلالة ال�سيانة للرتاث املادي، 

الطبيعي والثقايف، وحلالة قابلية الرتاث غري املادي لل�سمود، فاإن اجلرد املعمق 

ير�سم حالة حقيقية لأماكن املواقع والعنا�رص قيد الدر�س. وهذا العمل مفيد 

لل�سمود.  قابليته  ومدة  لل�سيانة  خريطة  بناء  يتيح  لأنه  حمائية  �سيا�سة  لكل 

اأ�سا�س معايري مو�سوعية:  وت�ساعد هذه اخلريطة على حتديد الأولويات على 

ة اأن ت�سمل  تدهور متقدم للرتاث وخماطر اندثاره. كما ميكن للخريطة املعَدّ

الرتاث  لطبيعة  تبعا  تختلف  التي  الأ�سا�سية  املحددات  من  مدودا  عددا 

مو�سوع الهتمام. 

- الرتاث الطبيعي : تكامل التكوينات الفيزيقية والتنوع البيولوجي واأنواع 

الوح�س والنبات والتهديدات الناجتة عن الإن�سان.

البنيات،  تاآكل  ال�سيانة،  والأثري: حالة  والأركيولوجي  املعماري  - الرتاث 

التقادم، اله�سا�سة، الأخطار الطبيعية، تهديدات م�سدرها الإن�سان، الخ.

- الرتاث املنقول: الندرة، انقطاع الإنتاج، تهريب املمتلكات الثقافية.

املمار�سة،  ظروف  املتعلمني،  عدد  املمار�سني،  عدد  املادي:  غري  - الرتاث 

و�سعية ال�سيانة، حالة التلقني. الخ.

‹hódG ±GÎYÓd á¡LƒŸG öUÉæ©dGh ™bGƒŸG AÉ≤àfG

ارتكازا على اجلرد ميكن ملواقع طبيعية و/اأو ثقافية وعنا�رص الرتاث غري 

املادي وحتف منقولة اأن تُنتقى لكي ت�سكل جزء ل يتجزاأ من برنامج للتدخل 

ال�رصيع. فاملواقع والتحف املهددة بالندثار ينبغي اأن ت�سكل مو�سوع اهتمام 

خا�س بهدف اإعادة ترميمها و�سيانتها على وجه ال�رصعة. واأما عنا�رص الرتاث 

غري املادي التي يتعر�س م�ستقبلها للتهديد فيجب اأن ت�سكل مو�سوع م�ساريع 

لل�سيانة والتلقني. 
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اإن مزية املزج بني هاتني الطريقتني تكمن يف امتالك روؤية �ساملة و�سمن 

اآجال مددة عن الرثوات الرتاثية  للجهة )اجلرد با�ستعمال اجلذاذة املخت�رصة(، 

ويف مقام ثان يف و�سع عمل ت�ساوري اأن ينتقي بع�س الع�رصات من املواقع 

الطبيعية واملواقع الأركيولوجية والآثار التاريخية وعنا�رص الرتاث غري املادي، 

والتحف املنقولة التي يف و�سعها اأن تُ�سكل مو�سوع بحث وتق�س عميقني. 

الطبيعية واملواقع الأركيولوجية والآثار التاريخية وعنا�رص الرتاث غري املادي، 

والتحف املنقولة التي يف و�سعها اأن تُ�سكل مو�سوع بحث وتق�س عميقني. 

الطبيعية واملواقع الأركيولوجية والآثار التاريخية وعنا�رص الرتاث غري املادي، 

وعندما تنم املواقع اأو التحف اأو العنا�رص عن اأهمية خا�سة للجماعة الب�رصية 

اأو للعلم فيمكن اإذاك التدليل عليها لكي تكون مو�سوع اأبحاث معمقة يعهد 

ويف كل الأحوال فاإن عمل اجلرد يف�سح املجال لتدخل حمائي قانوين على 

ال�سعيد الوطني: ت�سنيف املواد وجمعها، املواقع الطبيعية والثقافية من جهة 

اإذا كان عمل اجلرد املف�سل يقوم بر�سد اأويل حلالة ال�سيانة للرتاث املادي، 

والتحف املنقولة التي يف و�سعها اأن تُ�سكل مو�سوع بحث وتق�س عميقني. 

وعندما تنم املواقع اأو التحف اأو العنا�رص عن اأهمية خا�سة للجماعة الب�رصية 

اأو للعلم فيمكن اإذاك التدليل عليها لكي تكون مو�سوع اأبحاث معمقة يعهد 
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م�سنوعات جلدية من ر�سم 

اوديت دوبيكودو





منتوجات تقليدية fiلية
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يف مرحلة ثانية يتم اختيار عدد مدود من بني املواقع الطبيعية و/اأو الثقافية لإدماجها يف القائمة التمهيدية 

غ�سون  يف  العاملي  الرتاث  قائمة  �سمن  للت�سجيل  تر�سيحها  ملفات  حت�سري  يتم  كي  اليون�سكو  لدى  للمغرب 

ال�سنوات املقبلة. وعلى تلك املواقع اأن ت�ستجيب اإىل ثالثة معايري اأ�سا�سية: 

- اأن ت�ستجيب لأحد معايري الت�سجيل الع�رصة �سمن قائمة الرتاث العاملي.

.)Plan de gestion( اأن تتوفر على حماية قانونية على امل�ستوى الوطني وعلى خطة تدبري -

- اأن تكون مو�سوع فح�س مطابقة ل�رصوط الأ�سالة )authenticité( و/اأو الكمالية )intégrité(. بعد ذلك يف 

و�سع فرقة اأو عدد من الفرق النكباب على اإعداد مقرتحات الت�سجيل تبعا جلدول زمني مدد �سلفا. وميكن اأن 

يوجه طلب م�ساعدة حت�سريية من قبل ال�سلطات الوطنية اإىل منظمة اليون�سكو للح�سول على غالف مايل يي�رص 

اإعداد ملف اقرتاح الت�سجيل.

توازيا مع ذلك ميكن لعنا�رص من الرتاث الثقايف غري املادي اأن تكون مو�سوع تر�سيح للت�سجيل �سمن قائمة 

انتقاء هذه  يعتمد يف  اأن  الذي ميكن  الأ�سا�سي  وال�رصط  تتطلب �سونا عاجال.  التي  املادي  الثقايف غري  الرتاث 

العنا�رص هو اأن تكون قابلية �سمودها مهددة ب�سبب ممار�سة متقطعة اأو غري منتظمة ونق�س يف التلقني. وحينئذ ميكن 

تقدمي طلب م�ساعدة متهيدية لدى اليون�سكو بهدف اإعداد ملف الرت�سيح.

 í«°TÎdGh π«é°ùàdG äÉMÎ≤e OGóYEG

مقرتحات  مو�سوع  املادي  غري  الرتاث  عنا�رص  وكذا  معا  هما  اأو  الثقافية  و  الطبيعية  املواقع  تكون  اأن  ميكن 

للت�سجيل على قائمة الرتاث العاملي اأو مو�سوع تر�سيح للت�سجيل يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي 

للب�رصية. 

»ŸÉ©dG çGÎdG áªFÉb ¢Uƒ°üîH

املغرب لدى  قبل  الثقافة واملودعة من  التي و�سعتها وزارة  التمهيدية  القائمة  فاإن  اأعاله  اإىل ذلك  اأ�رصنا  كما 

اأن ي�سكال مو�سوع مقرتح ت�سجيل �سمن قائمة الرتاث العاملي.  اليون�سكو تت�سمن موقعني طبيعيني من املنتظر 

يتعلق الأمر ببحرية اأخنيفي�س وبخليج الداخلة. واحلال اأن طلب تو�سيح تقدمت به لدى املفو�سية ال�سامية للمياه 

والغابات وماربة الت�سحر قد اأبان عن عدم وجود منتزه وطني يف الداخلة واأن بحرية اأخنيفي�س ت�سكل جزء 

ل يتجزاأ من املنتزه الوطني حتت نف�س الإ�سم. من الوا�سح اإذن اأن هناك حاجة ما�سة لقيام عملية تن�سيق دقيق 

بني وزارة الثقافة واملفو�سية ميكن اأن تَ�ستِهلَّ حت�سري اقرتاح ت�سجيل اأحد هذين املوقعني. وقد يكون ذلك بالبدء 

مبوقع اأخنيفي�س الذي يتوفر على اإطار قانوين يحميه على ال�سعيد الوطني والذي ي�سكل �ساطئه جزء من �سبكة 

اأخرى  طبيعية  مواقع  اكت�ساف  فينبغي  الطبيعي،  بالرتاث  مت�سال  الأمر  دام  وما  الرطبة.  للمناطق   )RAMSAR(

�سواء على ال�سواحل اأو يف املناطق القارية. فاملناطق التي ت�سهد كثافة يف �سجر الطلح )Acacias( جديرة باحلماية 

ب�سبب الأخطار التي تتهدد هذه ال�سجرة التي تنتمي اإىل عائلة الفابا�سي Fabacées. كما ميكن اأن ندر�س اإمكانية 

اأن ن�سيف اإليها مواقع ذات كثافة عالية يف الكثبان الرملية من نوع الربخان غري املمثلة يف قائمة الرتاث العاملي. 

كما ميكن للمنخف�سات ذات العمق املنب�سط غري اجلارية من قبيل �سبحة الطاح بطولها الذي ي�سل اإىل 30 كلم 

وعر�سها الذي ي�سل اإىل 11 كلم وم�ستواها الأكرث انخفا�سا يف املغرب كله )ناق�س 55( )البلغيتي 2009( اأن 

تظهر على القائمة التمهيدية.
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اأما فيما يت�سل بالرتاث الثقايف فاإن مواقع ما قبل التاريخ ل�سيما تلك التي 

حتتوي على نقو�س ور�سوم �سخرية فيمكنها اأن تكون مو�سوع فح�س لختيار 

اأكرثها متثيلية ومنها مواقع يف ال�سمارة وطانطان واأو�رصد ميكن اإحلاقها بالقائمة 

التمهيدية؛ كما تُقدم واحات واد نون منوذجا مثاليا للمناظر الواحاتية اجلدير 

الأول  املقام  ينبغي يف  لكن  العاملي.  الرتاث  لئحة  للت�سجيل يف  تقرتح  باأن 

و�سع خمطط تدبريي لهذا الف�ساء من اأجل تقنني امتداده احل�رصي و�سبط 

معماريته والتحكم يف منوه. كما ميكن اأن ندرج امل�سارات الرتحالية يف قلب 

منوذجي  مثال  و�سع  ويف  مثال.  احلمراء  وال�ساقية  نون  واد  بني  ما  ال�سحراء 

لهذه امل�سارات مزودة مبنارات مع عالمات اإر�سادية اأن ي�سهم يف متثيلية القائمة 

الوطنية اإذا ما قدمت م�ستقبال �سيغة مينة منها لليون�سكو.

(¿É£fÉW º«∏bEG ) ó«°ùŸ Üôb ájôî°U Ωƒ°SQ
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…OÉŸG ÒZ ‘É≤ãdG çGÎ∏d á«∏«ãªàdG áªFÉ≤∏d áÑ°ùædÉH

طانطان  مو�سم  تر�سيح  ملف  اإعداد  وبخ�سو�س  ومتنوع.  غني  ال�سحراوي  للرتاث  املادي  غري  اجلانب  اإن 

الذي حتدثنا عنه �سالفا فقد ت القيام بجرد اأويل يف و�سعه اأن ي�سكل دون تاأخري قاعدة لنتقاء بع�س العنا�رص تكون 

مو�سوع تر�سيح للت�سجيل يف القائمة التمثيلية ملنظمة اليون�سكو. وميكن منذ الآن اأن ن�سري اإىل بع�س تلك العنا�رص:

- اخليمة البدوية: مهارات �سنعها ورمزيتها وا�ستعمالتها.

- �سباقات اجلمل، مبا يف ذلك املهارات املت�سلة باجلمل: ن�ساأته ورعايته و�سيانته والعتناء به وتروي�سه وتدريبه 

على ال�سباق واإ�رصاجه وما يت�سل به وتنظيم ال�سباقات ونقل هذا الرتاث اإىل جيل ال�سباب..اإلخ.

- املهارات واملعارف املت�سلة باحِلرف: املعادن، اخل�سب، اجللد.

- ال�ساي واإعداده والحتفالت به وممار�ساته ومتثالته الرمزية.

ومن بني اإجراءات حماية الرتاث الثقايف غري املادي التي ميكن اتخاذها منذ الآن هناك ن�سق الكنوز الإن�سانية احلية 

امل�ستدامة  للتنمية  كقاطرة  اخلالقة  وال�سناعات  الثقايف  »الرتاث  للتعاون  امل�سرتك  الربنامج  اإطار  ويف   .)THV(

2012( الذي �سهرت عليه احلكومة وهيئات الأمم املتحدة بتمويل اإ�سباين، اأ�رصفت على تن�سيق   - باملغرب« )2008 

الن�ساط الأول عبارة عن و�سع درا�سة  باإن�ساء نظام للكنوز الإن�سانية احلية )THV(. وقد كان  ن�ساطني مت�سلني 

جنزت هذه الدرا�سة و�سودق عليها يف مار�س من عام 2010. 
ُ
للجوانب القانونية والإدارية واملالية للنظام. وقد اأ

اأما الن�ساط الثاين فقد خ�س�س لتقدمي نتائج هذه الدرا�سة يف املناطق الأربعة التي �سملها الربنامج امل�سرتك للتعاون 

و�سمنها جهة كلميم-ال�سمارة. وناق�س امل�ساركون يف ور�سة كلميم التي انعقدت بتاريخ 6 اأكتوبر من �سنة 2011 

اجلوانب الثالثة القانونية والإدارية واملالية لدرا�سة 2010 و�ساهموا يف حت�سني ت�سور تاأ�سي�سها. ثم اإنهم ُدعوا اإىل 

تقدمي ثالثة اأنواع من الرتاث الثقايف غري املادي يف املجالت اخلم�س التي حددتها اتفاقية اليون�سكو ل�سنة 2003 

واقرتاح �سخ�سية مرجعية لكل نوع على حدة، حتيط بجانب املمار�سة على اأعلى م�ستوى، حتى ميكن اأن تُقرتح 

ملنطقتهم  املادي  الثقايف غري  بالرتاث  امل�ساركني  ارتباط  العمل  اإن�ساين حي. وقد ك�سف هذا  امل�ستقبل ككنز  يف 

ومعرفتهم بهذا الإرث ورغبتهم يف روؤيته مميا وم�سونا. لقد كان اأغلب امل�ساركني ينحدرون من اجلمعيات. 

وبهذا اأمكن جلهود ال�سلطات العمومية اإزاء تراث املنطقة اأن تعتمد على اأكرث الفاعلني الن�سطني يف اجلمعيات يف 

كل ا�سرتاتيجية م�ستقبلية حلماية الرتاث الثقايف غري املادي. 

á°UÓN

اإن الرتاث ال�سحراوي تراث غني ومتنوع. ويف الوقت الذي تعرف فيه املنطقة حتولت غري م�سبوقة يف 

تاريخها، ل�سيما تلك التي تغايل يف ا�ستثمار املوارد الطبيعية وتغري من مالمها وتعيد ت�سكيل البنيات الجتماعية، 

اأجل مواكبة املرور من جمتمع رعوي  اأي وقت م�سى من  اأكرث من  فاإن حماية هذا املوروث يغدو مطلبا ملحا 

حديث العهد بال�ستقرار اإىل جمتمع ح�رصي مفتخر مبا�سيه دون الت�ساهل يف م�ستقبل اأبنائه. اإن حماية الرتاث 

اأن يتم بناوؤه على م�ستويات ثالثة: م�ستوى جهوي عن طريق تعبئة  الثقايف املادي وغري املادي لل�سحراء ميكن 

املوارد الب�رصية واملالية اخلا�سة، ثم م�ستوى وطني من خالل تفعيل احلماية القانونية والعمل املوؤ�س�ساتي للجرد 

اأجل  من  تكون مقرتحة  لأن  القابلة  والعنا�رص  املواقع  اكت�ساف  م�ستوى دويل عرب  اأخريا  ثم  والتثمني،  واحلماية 

ت�سجيلها على قوائم الرتاث العاملي والرتاث الثقايف غري املادي لليون�سكو.
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تعترب مديرية الرتاث الثقايف باملغرب اأهم موؤ�س�سة م�سوؤولة عن جرد الرتاث الثقايف غري املادي. وهي جزء من 

الإدارة املركزية لوزارة الثقافة. وتتمثل مهامها يف حماية الرتاث املعماري والأركيولوجي والإثنوغرايف واملحافظة 

عليه و�سيانته وتثمينه والتعريف به ، وكذا حماية كل الرثوات الوطنية التي متثل اأهمية تاريخية وفنية.

الرتاث  مديرية  بنية  تعزيز  بعد  وذلك  موؤخرا،  اإل  الثقافة  وزارة  رعاية  من  الإثنوغرايف  الرتاث  ي�ستفد  ومل 

الثقايف عام 1994 من خالل اإن�ساء م�سلحة جلرد التقاليد والعادات والأعراف، �سمن ق�سم اجلرد العام للرتاث ، 

غري اأن املوارد الب�رصية واملالية املر�سودة لهذه امل�سلحة كانت مدودة جدا.

 يف اإعداد اتفاقية حماية الرتاث الثقايف غري املادي لليوني�سكو عام 2003 واإعالن �ساحة 
1
اإن الإ�سهام املغربي

 على التفاقية عام 
2
2001 وم�سادقة املغرب لالإن�سانية عام  املادي  ال�سفهي وغري  الرتاث  الفنا من روائع  جامع 

2006، قد اأتاح انطالقة جديدة للجانب غري املادي من تراثنا الثقايف. وهكذا ومع اإعادة هيكلة مديرية الرتاث 

الك�سف  ومهمتها  املادي.  الثقايف غري  الرتاث  اإىل م�سلحة جرد  املذكورة  امل�سلحة  2006 حتولت  عام  الثقايف 

عن مكونات الرتاث الثقايف غري املادي، والتعريف به وجعل عملية جرده اأداة لتدبريه والتخطيط له مع حمايته 

وتثمينه يف الوقت نف�سه.

وانطالقا من الواقع املعقد للرتاث غري املادي يف املغرب بال�ستناد اإىل مفهوم اجلرد مثلما ت حتديده يف اتفاقية 

، و�سعت امل�سلحة مقاربة منهجية للجرد ترتكز على ت�سنيفm ملكونات الرتاث الثقايف غري املادي، ف�سال 
3

 2003

عن م�سعى يهدف اإىل توثيق وجرد العنا�رص املختلفة لهذا الرتاث بطريقة منتظمة.

جرد التراث غير المادي
…Òe áªMQ
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املادي  الثقايف غري  الرتاث  اإىل جمالت  التطرق  الأهمية مبكان، قبل  من 

الأن�سب  اأنه  يبدو  الذي  والتعريف  الرتاث.  هذا  بتعريف  التذكري  املغربي، 

اأحمد �سكونتي )يف  الباحث  به  م  تقدَّ الذي  واملن�سجم من منظورنا هو ذاك 

الكنوز  ملنظومة  واملالية  واملوؤ�س�ساتية  القانونية  الآليات  حول  درا�سة  اإطار 

الإن�سانية احلية( : »جمموع الإبداعات املبنية على التقليد واملعربة عن الهوية 

الثقافية والجتماعية املغربية والتي ت�سمل املعايري والقيم املنقولة �سفهيا اأو عن 

طريق التقليد اأو بطرق اأخرى.

يعد جزء من هذا الرتاث كل من اللغة والأدب واملو�سيقى والغناء والرق�س 

والحتفالت، والألعاب، والأ�ساطري والطقو�س والعادات واملمار�سات واملعرفة 

املنتجات  واإنتاج  الطبخ  وفنون  والعمارة  التقليدية  للحرف  القدمية  واملهارة 

الف�ساءات  وكذا  الأخرى،  والفنون  التقليدية  والأدوية  والطب  وتخزينها، 

الثقافية، واأماكن تاأكيد وا�ستمرار الهوية الوطنية، وال�ساهدة على جتذر ثقافتنا 

.
4
وامل�ساهمة يف عامليتها«

يتكون  املادي ت�سنيفا  الرتاث غري  اأخرى و�سعت م�سلحة جرد  من جهة 

øe 9 جمالت : 

وامل�رصح  الفرو�سية  واألعاب  والرق�س  والغناء  )املو�سيقى  الفرجة  - فنون 

ال�سعبي...( ؛

- املعارف واملمار�سات املتعلقة بالطبيعة والكون )ال�سيدلة والطب التقليدي 

والطقو�س الزراعية واملعتقدات ال�سعبية وال�سعوذة والكهانة وال�سحر...(؛

والأمثال  ال�سعبية  واحلكاية  )اللهجة  واللغات  ال�سفهي  التعبري  - اأ�سكال 

ال�سائرة واحلكم والألغاز و�سري ال�سلحاء والأ�ساطري وال�سعر والنرث...(؛

التقليدية  )املهن  اليدوية  بال�سناعة  املرتبطة  واملهارات  التقليدية  - املهن 

واملهارات اليدوية املتعلقة بال�سناعة التقليدية املهددة بالنقرا�س...(؛

- �سبل العي�س والإنتاج والتبادل )جمالت ال�ستغالل واملباين التي يتم بها 

وتقنيات  التخزين  وطريقة  وال�ستثمار  الإنتاج  ومنط  ونوع  الت�سويق  وطرق 

املعاجلة الزراعية ...(؛

والأعياد  )الحتفالت   : والحتفالت  والطقو�س  الجتماعية  - املمار�سات 

والألعاب  الطهي  وفن  واملوا�سم  واملهرجانات  املرور  وطقو�س  الدينية 

التقليدية...(؛

- التنظيم الجتماعي والعالقات الجتماعية )البنيات القبلية ونظام القرابة 

والقانون العريف...(؛



227 جرد التراث غير المادي

- ال�سكن واحلياة املنزلية ) اخليام واملعمار التقليدي واحلياة اليومية...(؛

- الف�ساءات الثقافية التقليدية )الأ�رصحة والزوايا والف�ساءات الثقافية والف�ساءات التاريخية...(.

اإن هذ الت�سنيف م�ستوحى، يف جزء منه، من تعريف الرتاث الثقايف غري املادي الذي و�سعته اتفاقية 2003; 

فهو يحدد املجالت الرئي�سية التي ينبغي جردها، ويت�سمن اأ�سنافا ثانوية مف�سلة ت�سمل خمتلف مكونات الرتاث 

العمل  خالل  من  متوا�سلة  بطريقة  وت�ستكمل  تغنى  اأن  الثانوية  الأ�سناف  هذه  و�سع  ويف  املادي.  غري  الثقايف 

.
5
التجريبي

اإلكرتونيا الرتاث، موقعا  وتوثيق  ق�سم جرد  الثقايف، من خالل  الرتاث  اأن�ساأت مديرية  املنظور  �سمن هذا 

وقد  املادي.  وغري  املادي  �سقيه  يف  الثقايف  الرتاث  من  جردها  ت  التي  للعنا�رص  خم�س�سا   )www.idpc.ma(

ن�رص جزء من هذه املعطيات يف البوابة الإلكرتونية للمغرب )www.patrimoinedumaroc.com( املخ�س�سة 

لتقدمي الرتاث املغربي الغني املتنوع. 

çGÎdG øe ó«dÉ≤Jh Ö©d
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املعطيات  كل  بجمع  الأمر  ويتعلق  الإثنوغرافية.  الأبحاث  على  الت�سعة  املجالت  تلك  عنا�رص  جرد  يرتكز 

الأ�سا�سية املكونة لهذا الرتاث، بهدف جردها، من اجلماعات املعنية بها بطريقة منتظمة مع �رصورة احرتام بع�س 

املبادئ العامة املرتبطة بعمل البحث الإثنوغرايف. 

وت�سمل املنهجية التي تبنيناها ثالث مراحل:

 IOƒLƒŸG äÉ«£©ŸG ≈∏Y ´ÓWE’G

واإح�ساءات  واإ�سدارات  درا�سات  مو�سوع  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  جمالت  من  العديد  �سكلت  لقد 

وعرو�س واأفالم وثائقية ...اإلخ. من هنا تنبثق اأهمية ك�سف كل اأنواع م�سادر املعلومات التي من �ساأنها ت�سليط 

ال�سوء على مو�سوع بحثنا.

واملكتبات  الإثنوغرافية  املتاحف  وكذا  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  جمالت  يف  العاملون  الباحثون  ويتوفر 

واجلامعات ومراكز البحث والتوثيق واملراكز الثقافية ومواقع الأر�سيفات املحلية وال�سحافة وال�سبكة املعلوماتية 

م�سورة  اإلخ(  اأر�سيفات،  جمالت،  كتب،  )تقارير،  مكتوبة  وثائق  على  يتوفرون  املتخ�س�سة...  والهيئات 

)جمموعات ال�سور، �سحف وجمالت، اإلخ.( اأو م�سجلة يف اأفالم )اأفالم وثائقية، وا�ستجوابات مع خمت�سني، 

اإغناء لوائح جرد الرتاث  اإذ ي�ساعد على  التوثيق برمته ي�سكل م�سدرا مهما من م�سادر املعلومات  اإلخ(. وهذا 

الثقايف غري املادي التي تعد مراجعتها م�ساألة على غاية كبرية من الأهمية ؛ كما اأن املعلومات امل�ستخل�سة منها ت�سكل 

عة و�سياغتها. اأنها مفيدة جدا عند معاجلة املعطيات املُجمَّ اأثناء البحث امليداين. هذا ف�سال عن  معامل ا�ستدلل 

ÊGó«ŸG ‘GôZƒæKE’G åëÑdG

قبل النزول اإىل امليدان تتوا�سل املجموعة املكلفة باجلرد مع املديرية اجلهوية للثقافة التي يقع جمال البحث 

عالقة  لها  التي  احلكومية  غري  الهيئات  عن  ف�سال  والإقليمية،  املحلية  ال�سلطات  مع  واأي�سا  ترابها  على  امليداين 

بالعن�رص الرتاثي الثقايف غري املادي املراد جرده. 

والغاية من البحث الإثنوغرايف، من منظور جرد الرتاث الثقايف غري املادي، هو جمع املعلومات لدى ممار�سي 

دة. وهكذا ينبغي على الباحث امل�ستق�سي  هذا الرتاث وحامليه ، خا�سة ما يت�سل باملجالت املو�سوعاتية املحدَّ

اأن يعرف، من جهة اأوىل، نظام املنهج املتبع عموما يف جمع املعطيات على امليدان، ونعني بذلك الر�سد امليداين 

وطريقة ال�ستجواب، ومن جهة اأخرى عليه حتديد اجلماعات املعنية بهذا الرتاث املُراد جرده، والتاأكد من كون 

فيما  وامل�سبقة  احلرة  موافقتهم  اأخذ  ينبغي  كما  الثقايف،  تراثها  من  يتجزاأ  ل  بكونه جزء  تعرتف  اجلماعات  هذه 

يت�سل بعملية اجلرد واحرتام عاداتهم وتقاليدهم. 

بكل  خا�سا  للمقابلة  دليال  باجلرد  املكلفة  امل�سلحة  اأعدت  امليداين  الإثنوغرايف  البحث  تي�سري  اأجل  ومن 

ال�سلة  ذات  املعلومات  بت�سجيل  مبا�رصة  الباحث  يقوم  حيث  املُحددة،  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  مو�سوعات 

باملو�سوع. وميكن ا�ستكمال هذه العملية بت�سوير كل ما من �ساأنه اأن يلقي ال�سوء على مو�سوع البحث. 

وميكن للباحث، موازاة مع ال�سور الفوتوغرافية، اأن يرثي عمله التوثيقي باإجناز اأ�رصطة ق�سرية ن�سبيا ترتاوح 

مدتها بني ثالث وع�رص دقائق على اأن ياأخذ بعني العتبار �سياق خمتلف املقاطع امل�سورة.
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ن�سو�س   : التالية  الأ�سكال  على  عامة  ب�سفة  تاأتي  واأثناءه  امليداين  امل�سح  قبل  جمعها  يتم  التي  البيانات  اإن 

باأ�سماء حاملي هذا العن�رص من الرتاث  اأفالم، مراجع، ق�سا�سات �سحفية، لوائح  مكتوبة، �سور فوتوغرافية، 

الثقايف غري املادي وباأ�سماء ممار�سيه، لوائح باأ�سماء الباحثني واخلرباء يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي والهيئات 

واملنظمات غري احلكومية ... وينبغي فرز جميع هذه العنا�رص وت�سنيفها ب�سكل مرن بحيث ي�سهل الرجوع اإليها 

وكذا اإثراوؤها ببيانات اجلديدة. 

ت�سنف املعلومات التي يتم جمعها من خالل البحث امليداين بطريقة جتعلها قابلة لال�ستغالل يف اإغناء بنك 

العن�رص،  خ�سائ�س  العن�رص،  )حتديد  اخلانات  من  جمموعة  ت�سمل  للجرد  جذاذات  يف  تدرج  ثم  املعطيات، 

املعلومات  جمع  لال�ستمرارية،  قابليته  الراهنة:  العن�رص  حالة  بالعن�رص،  ال�سلة  ذات  واملوؤ�س�سات  الأ�سخا�س 

واجلرد، مراجع : بيبليوغرافيا، م�سنفات �سوتية، مواد �سمعية ب�رصية، اأر�سيف، مواقع اإلكرتونية(. وقد ت ن�رص 

جزء من هذه املعلومات يف املوقع الإلكرتوين امل�سار اإليه اأعاله املخ�س�س للجرد.

تنبغي الإ�سارة اإىل اأنه خالل عملية اجلرد امليداين تقع على الباحثني م�سوؤولية توعية حاملي الرتاث الثقايف 

فالباحثون  وعليه  الالحقة.  الأجيال  اإىل  نقله  على  وحثهم  قيمته  تثمني  على  وحتفيزهم  تراثهم  باأهمية  وممار�سيه 

مدعوون اأي�سا اإىل دعم ال�سلطات املحلية من اأجل ت�سور وتنفيذ عمليات ال�سيانة واإدماج عنا�رص الرتاث الثقايف 

غري املادي املتاحة يف جمالها �سمن برامج التنمية املحلية.

á“ÉN

اإن اجلرد املنتظم ملكونات الرتاث الثقايف غري املادي ميكن اأن يكون اأداة اأ�سا�سية من اأجل اإعداد ا�سرتاتيجيات 

ثقافية واإر�ساء م�ساريع التنمية املحلية واجلهوية اأو الوطنية التي ت�سمح بالتايل باحلفاظ على عنا�رص هويتنا الثقافية 

وذاكرتنا اجلماعية و�سيانتها.

اإن جرد الرتاث املذكور مثلما ت�سورته مديرية الرتاث الثقايف يهدف اإىل تنمية اخل�سو�سيات الثقافية للجهة 

املعنية باجلرد. كما يهدف اإىل و�سع نتائج اجلرد بني يدي اجلمهور من خالل ا�ستخدام تكنولوجيات حديثة يف 

الإعالم من قبيل املواقع الإلكرتونية واملل�سقات الإ�سهارية والإعالنات واملطويات والكتيبات باللغة املحلية اأو يف 

اللغات الأخرى املتكلم بها يف البلد، وكذا اإجناز اأفالم وثائقية واأقرا�س مدجمة ...اإلخ، وكل ذلك بهدف �سمان 

ال�سفاهي  النقل  اأن حتل مل  �ساأنها  من  و�سيلة  الأدوات  هذه  اعتبار  ميكن  ولهذا  املعلومات.  لتلك  اأو�سع  ن�رص 

للتقاليد. 

اأن  نعتقد  الهني. ومع ذلك  بالأمر  لي�س  الرتاث و�سيانته  ل م�سوؤولية احلفاظ على هذا  اأن حتمُّ الوا�سح  ومن 

التعاون الفعال بني اجلامعات وال�سلطات املحلية واجلمعيات والهيئات التي تعمل يف جمال الرتاث غري املادي 

على اختالفها �سوف ُي�سهم، بالتاأكيد، يف حتقيق الأهداف املن�سودة من عملية اجلرد.
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هناك وجهان من اأوجه الت�سابه واآخر من اأوجه الختالف الرئي�سة التي ميكن الإ�سارة اإليها يف معر�س احلديث 

الربتغالية )التي حتمل  املوريتانية( ومدينة مازاغان  اآدرار   )يف ولية 
1
العاملية يف مدينة وادان الأثرية  املواقع  عن 

ا�سم مدينة اجلديدة حاليا، وهي اإحدى املدن املكونة جلهة دكالة – عبدة يف املنطقة الغربية من املغرب على �ساحل 

لليون�سكو )2004h 1996 على  العاملي  اللتان توجدان �سمن قائمة الرتاث  املحيط الأطلنتي(. وتتقا�سم املدينتان 

وهي  ال�ستعمار،  قبل  ما  فرتة  خالل  الأوروبية  البلدان  مع  عالقاتهما  حيث  من  امل�سرتك  التاريخ  نف�س  التوايل( 

الروابط التاريخية التي ت�سكل املحور الذي ترتكز اإليه اجلهود الرامية اإىل تعزيز قدرات هذه املواقع من الناحية 

بال�ستعمار  طويلة  ل�سنوات  تاريخها  ارتبط  التي  املغربية  املدن  من  وغريها  اجلديدة،  مدينة  وبخالف  ال�سياحية. 

الرئي�س لإدراج  اإىل العالقة نف�سها. ولئن كان الدافع  الأوروبي، ل يوجد يف مدينة وادان قرائن ملمو�سة ت�سري 

الذي  املعيار  الفريد )وهو  املعماري  طابعها  احلفاظ على  العاملي هو  للرتاث  اليون�سكو  قائمة  وادان �سمن  مدينة 

جعل اليون�سكو ت�سم اإىل لئحتها مدنا موريتانية اأخرى، وهي �سنقيط وتي�سيت وولتة(، اإىل جانب اإعادة اإحياء 

الأول  للم�رصوع  املايل  الدعم  تخ�سي�س  فاإن   ،
2
الإقليمي امل�ستوى  على  الإ�سالمية  للثقافة  اإ�سعاع  كمركز  دورها 

الذي يروم احلفاظ على موروث املدينة احل�ساري، خ�سو�سا بعد اإعالنها اإرثا ح�ساريا عامليا من لدن اليون�سكو، 

وبرغم  التحديد.  وبالربتغال على وجه  الأيبريية  ب�سبه اجلزيرة  تاريخيا  وادان  تربط مدينة  التي  ال�سالت  من�سوؤه 

عدم توفر دلئل ملمو�سة توؤكد التاريخ امل�سرتك بني اأوروبا وال�سحراء يف منطقة اآدرار، فاإن ذلك مل يحل دون اأن 

تهتم موؤ�س�سات ملية ودولية بالأبعاد التاريخية املهمة التي تنطوي عليها هذه العالقة. ويف الواقع، فاإن الهتمام 

املفاجئ للجهات الر�سمية يف الربتغال بهذا املكان الق�سي من ال�سحراء، من خالل تخ�سي�س ق�سط من مواردها 

اإيديولوجية ترتبط بطموح الربتغال يف  اأن يكون بدوافع  ُي�ستبَعد  اأمرل  املالية املحدودة ملدينة وادان املوريتانية، 

اإعادة اإحياء ما�سيها »املجيد« وتخليد دورها الريادي يف الرحالت ال�ستك�سافية الأوروبية يف اأفريقيا خالل القرن 

ال�ساد�س ع�رص. ومهما يكن، ل يبدو اأن وجود دلئل مادية لهذه العالقة من عدمه ي�سكل اأمرا حا�سما يف ما يطلق 

من جهود ل�سون املوروث احل�ساري لهذه املدينة، ل �سيما الذاكرة ال�سفهية ال�سحراوية.

تارخي وادان 
وموروثها الثقـــايف 

ôjôa ƒµ°ù«°ûfGôa

 ≥«à©dG â«°û«J óé°ùe

(É«fÉàjQƒe)
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ويت�سح من خالل ماور هذا الف�سل اأنه �سواء توفرت املعطيات امللمو�سة اأم مل تتوفر، فاإن هذا ل يكفي لتتبع 

املراحل التاريخية التي ميكن اأن ي�ستند اإليها يف بلورة الربامج احلالية للحفاظ على املوروث احل�ساري يف املنطقة. 

باملرونة والبتكار، اإىل جانب الآفاق الوا�سعة التي يتيحها  بناء املا�سي  اإعادة  وتتميز املقاربات احلديثة لعمليات 

حدث معني )كما هو احلال بالن�سبة للعالقة بني �سعوب منطقة غرب ال�سحراء والإن�سان الأوروبي خالل فرتة 

. وبناًء عليه، قد يذهب البع�س اإىل اأن الدعم 
3
ما قبل ال�ستعمار( يف جمال �سياغة ا�سرتاتيجيات تنموية ناجحة

اإ�سعاع تاريخي  التعريف بدور وادان كمركز  التعاون الربتغايل �ساهم ب�سكل كبري يف  برنامج  املايل الذي قدمه 

جنتها  التي  الفوائد  بني  ومن  وغريهم.  الأجانب  لل�سياح  جذب  كمنطقة  موقعها  تعزيز  ويف  الإ�سالمية  للثقافة 

اأنه �ساعد على حت�سني �سبكات الطرق لتي�سري ولوج الزوار ملدينة وادان، واأتاح لل�سلطات  املنطقة من امل�رصوع 

الربتغالية اإعادة تاأكيد دور بالدها التاريخي يف انفتاح ال�سحراء على الطرق التجارية عرب املحيط الأطلنتي. ولعل 

يف هذا »التحول« يف طبيعة العالقة بني البلدين – اأحدهما جمهورية اإ�سالمية والآخر جمهورية اأوروبية لئكية – 

ها نفعّيا لي�س نحو التحقق من بع�س الوقائع التاريخية فح�سب بل من اأجل تعزيز املواقع التي جت�سد التاريخ  توجُّ

امل�سرتك يف املنطقة.

‹É¨JÈdG – …hGôë°üdG ¿hÉ©àdG

بِرمت اأول اتفاقية تعاون ثقايف بني موريتانيا والربتغال يف اأثناء الزيارة التي قام بها وزير خارجية الربتغال 
ُ
اأ

للعا�سمة نواك�سوط يف دي�سمرب عام 1998، وقد ا�ستغرقت يومني. ون�ست التفاقية على اأن تُوزع خم�س منح 

. وعامني بعد ذلك التاريخ، يف اأكتوبر 2000، ُوقِّع بروتوكول اإ�سايف 
4
درا�سية �سنويا على الطالب املوريتانيني

 ،
5
�س يف اإطاره مبلغ 350 األف دولر لتمويل اإجناز م�رصوع يتعلق باملحافظة على »احلي القدمي« ملدينة وادان ُخ�سِّ

.
6
وهو ما �سكل اعرتافا ر�سميا بخم�سة قرون من التالقح بني الربتغال وال�سحراء

اإعادة بناء ال�سور اخلارجي  ورّكز هذا امل�رصوع، الذي بلوره اجلانب املوريتاين واأ�رصف على تنفيذه، على 

ملا ي�سمى ب»احلي القدمي« ملدينة وادان، حيث مكن من هيكلة ف�ساء املدينة على نحو اأف�سل وحتويل الأحجار 

�َسلَّطت  البلدة،  من  املاأهول  غري  املكان  هذا  ويف   .  
7

اإليها  الأثرية  املواقع  ع�ساق  جتتذب  »اأطالل«  اإىل  املتناثرة 

اجلهاُت امل�رصفة على امل�رصوع ال�سوء على بع�س البنايات التاريخية، كما فتحت بع�س ال�سوارع يف وجه العموم 

بعد اأن اأزيل عنها احلطام املرتاكم، وذلك بغر�س خلق م�سار ي�سلكه ال�سياح يف جتوالهم عرب دروب املدينة القدمية. 

م هذا امل�سار على نحو يف�سي اإىل »حانة �سغرية« يف مكان يطل على الرابية، حيث باإمكان ال�سياح الأجانب  مِّ و�سُ

امل�رصوع  اأن وجدوا يف هذا  بعد  اأعدادهم  تزايدت  الذين  احلرفيون  يعر�سها  اآدرار  ملنطقة  تذكارية  اقتناء هدايا 

نهاية عام  اإىل   2001 البناء من غ�ست  اإعادة  اأ�سغال  ا�ستمرت   .
 8

لب�سائعهم والرتويج  لتح�سني مدخولهم  فر�سة 

2002، وكان ي�رصف عن بعد على اإجناز امل�رصوع املهند�س املعماري برا�س ميمو�سو )Bras Mimoso( من املعهد 

الربتغايل للرتاث املعماري، حيث زار البلدة ثالث مرات خالل اأ�سغال الرتميم. ومن خالل ما انتهى اإىل ِعلِمي 

من وقائع، َجَرت الأ�سغال دون الت�ساور مع اليون�سكو، وهو ما يوؤكد حقيقَة اأن قائمة الرتاث العاملي تبقى حبي�سة 

الرتاث  قائمة  �سمن  ت�سنيفها  بعد  الأثرية،  املواقع  ترميم  اأ�سغال  اإدارة  واأن  باري�س  يف  املنظمة  مقر  يف  الأدراج 

. 
9
العاملي، تُنَجز مليًّا من دون التدخل املبا�رص لهذه الهياأة املتخ�س�سة التابعة لالأمم املتحدة

�سيا�سات  اإطار  ب�ساأنها يف  يتفق  ما  التي عادة  امل�ساريع  باملقارنة مع غريه من  امل�رصوع �سغريا  ولئن كان هذا 

التعاون، فاإنه مل يكن دون اأثر اإيجابي على مدينة وادان. فهو من جهة، قد مكن املدينة من الندماج يف القنوات 
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اآتار، عا�سمة اجلهة، على منت  اإىل  الذين ي�سافر معظمهم  ال�سياح  لل�سياحة، وا�ستقطب عددا كبريا من  الرئي�سة 

. اإىل جانب ذلك، �ساهم امل�رصوع يف اإقامة البنية 
10

طائرات م�ستاأجرة يف رحالت اأ�سبوعية من باري�س ومر�سيليا 

التحتية الالزمة لأي ن�ساط �سياحي، و�ساهم يف خلق عدد من الوظائف اجلديدة التي جعلت العديد من الأهايل 

الأماكن املخ�س�سة  اأهمية امل�رصوع، و�سل عدد  الهجرة. وكمثال على  التفكري يف  بلدتهم عو�س  ي�ستقرون يف 

ل�ست�سافة ال�سياح الأجانب والزوار املحليني يف مدينة وادان، التي يقل عدد �سكانها عن 3000 ن�سمة، اإىل 10 

عام 2005، تعتمد كلها على الزوار الأجانب الذين يفدون اإىل املنطقة. وقبل ذلك التاريخ، ما بني عامي 2003 

2004h )ملا زرت املنطقة وعقدت لقاءات ت�ساورية مع ال�سلطات املحلية(، كانت ال�سلطات تنظر بعني الر�سا اإىل 

نتائج برنامج التعاون اإىل درجة اأن امل�سوؤولني متنوا لو اأن امل�رصوع كان نفذ على نطاق اأو�سع حتى ي�سمل خمتلف 

مناحي احلياة اليومية يف البلدة.

جاء م�رصوع اتفاقية التعاون لإعادة تاأهيل الأحياء القدمية ملدينة وادان، والذي بلورته كتابة الدولة لدى وزارة 

التعاون واملفاو�سات اخلارجية، يف اإطار ا�سرتاتيجية احلكومة الربتغالية لعام 1998 حول التدخل يف اأماكن معينة 

يف اأفريقيا توجد فيها مواقع اأثرية ترتبط، �سواء ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص، بالتواجد الربتغايل يف املنطقة عرب 

التاريخ. وجتدر الإ�سارة اإىل كون هذه املبادرات مل تندرج يف اإطار عالقات التعاون امل�ستمر، بقدر ما كانت ترمي 

اإىل ت�سليط ال�سوء على الروابط التاريخية التي جتمع الربتغال بهذه املواقع )من قبيل غوري )Goré( وبورتو 

نوفوPorto Novo وغريها(. ومل ت�رص الإجراءات التح�سريية التي اتخذت يف اإطار ما ي�سطلح عليه بـ »الدبلوما�سية 

اإليها احلكومة الربتغالية من وراء هذا امل�رصوع، با�ستثناء ما  اأو مطامح ترمي  الثقافية« �رصاحة اإىل وجود دوافع 

ذكر من رغبة امل�سوؤولني الربتغاليني يف تخليد ما�سي بالدهم »التليد« ودور الربتغال التاريخي يف ال�ستك�ساف 

يف ربوع القارة الأفريقية. وقد يكون من باب �سالمة الطوية القول اإن هذا امل�رصوع ل يعدو كونه عمال تطوعيا 

من لدن بلد اأوروبي يرنو اإىل تطوير اإحدى بلدان غرب اأفريقيا املعزولة واخلروج بها من حتت الأنقا�س. واأيًّا كان 

الأمر، فال اأحد يجادل يف جدوى هذا امل�رصوع، حيث �ساهم ب�سكل ناجح يف اإعادة تاأهيل املدينة القدمية وتخليد 

ما كان للربتغال من اأجماد ودور عظيم يف هذه املنطقة من القارة الأفريقية. ول اأدل على ذلك من اأن امل�رصوع مل 

يكن يندرج يف �سياق التعاون امل�ستمر، من اأن الربتغال وموريتانيا مل يوقعا اأية برامج للتعاون منذ 2002.
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اأثبت جناعته، على مدودية  الربتغالية-املوريتانية  العالقات  تاريخ  الأويل حول  امل�رصوع  اأن  وما من �سك 

امل�رصوع  تال هذا  وقد  تنفيذه.  مراحل  وادان خالل  مدينة  وقد بث روحا جديدة يف  له،  التي ر�سدت  املوازنة 

م�رصوع اآخر بالغ الأهمية اأجنز خالل الفرتة ما بني مار�س 2006 وغ�ست 2008، بتمويل كامل من وزارة اخلارجية 

 )Jose Legarra( حتت الإ�رصاف الفني للمهند�س املعماري الإ�سباين خو�سي ليغارا )الإ�سبانية )705 األف اأورو

)ل اأملك ما يكفي من املعلومات لتقييم نتائج امل�رصوع، علما اأن »املخطط الرئي�س« الذي اأعدته اليون�سكو بغر�س 

اإعادة تاأهيل املدينة برمتها ظل حربا على ورق(. ولعل ما يوؤ�سف له اأن وادان تواجه خطر العزلة من جديد نتيجة 

املدينة وي�سطرهم  �سكان  �سلبا على م�سادر دخل  يوؤثر  قد  ما  الأخرية،  الآونة  املنطقة يف  التي اجتاحت  للقالقل 

للجوء اإىل الأن�سطة الرعوية والزراعية. ففي ظل الأحداث الأخرية التي �سهدتها املنطقة واأبرزها ما تعر�ست له 

وحدات ع�سكرية موريتانية من هجمات على اأيدي عنا�رص من تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي »اأكمي« 

)AQMI(، ناهيك عن الو�سعية ال�سيا�سية غري امل�ستقرة يف البالد وتعايل الأ�سوات الدولية املحذرة من الإرهاب 

يف منطقة ال�ساحل الأفريقي، بات ُينظر اإىل وادان على اأنها اإحدى بوؤر التوتر يف العامل التي ل ُين�سح بها ُمطلقا 

لل�سياحة. وبرغم م�ساعي الفاعلني يف القطاع ال�سياحي للرتويج ملنطقة اآدرار املوريتانية، مع مطلع القرن احلادي 

اأ�سبحت تفقد  فاإن املنطقة  ال�سياحة ال�سحراوية،  اآِمن عن اجلنوب اجلزائري ملحبي  اأنها بديل  والع�رصين، على 

الكثري من بريقها ال�سياحي.

…hGôë°üdG-‹É¨JÈdG çGÎdG

على  يدل  ما  غياب  هو  وموريتانيا  الربتغال  بني  التعاون  م�رصوع  يثري يف  ما  اأكرث  فاإن  الإ�سارة،  �سبقت  كما 

اإليه ال�سجالت التاريخية الر�سمية من اأن الربتغال حاولت  ح�سور الربتغال يف تاريخ وادان. فبا�ستثناء ما ت�سري 

اإليه  اآلت  ما  اآدرار )مدينة وادان حتديدا(، ل توجد معلومات وا�سحة بخ�سو�س  اإقامة مركز جتاري يف منطقة 

هذه املحاولة، ل �سيما يف غياب معطيات دقيقة ب�ساأن التاريخ الذي تواجد فيه الربتغاليون يف تلك املنطقة اأو املدة 

الزمنية التي ق�سوها هناك اأو ما اإذا كانوا بالفعل اأقاموا �سيئا ما يف وادان. ورغم �سح املعطيات التاريخية، فاإن هذه 

املرحلة من تاريخ العالقات ال�سحراوية-الأوروبية من الأهمية بحيث تكفي لتربير اهتمام الربتغال مبدينة وادان، 

التاريخ الأوروبي. ومهما يكن من  البلدة ا�سمها يف �سجالت  اأن �سجلت  اأكرث من خم�سة قرون منذ  بعد م�سي 

عدم توفر دلئل ملمو�سة تزيل اللب�س بخ�سو�س التواجد الربتغايل يف وادان، فاإن ما ل�سك فيه اأن البلدة كانت 

اإحدى اأ�سهر الأماكن التي امتد اإليها التو�سع الربتغايل. وت�سري امل�سادر التاريخية اإىل اأن الربتغاليني حاولوا اإقامة 

مركز جتاري هو فيتوريا )Feitoria( يف قلب ال�سحراء بغر�س حتويل م�سار قوافل جتارة الذهب املتجهة �سمال 

عرب ال�سحراء:

الثاين  امللك خوان  ن�سط خالل حكم  مركز جتاري  يوجد  كان  وادان،  بعيد عن  ال�سحراء، غري  »يف عمق 

)29 غ�ست 1481 - 15 اأكتوبر 1495(« ؛ »واملق�سود بعبارة فيتوريا )feitoria( املركز التجاري باعتباره موؤ�س�سة 

ولي�س بناية فح�سب«؛ »فبعد اأن ب�سط الربتغاليون �سيطرتهم على حركة املالحة التجارية، متكنوا بف�سل املراكز 

التجارية )فيتوريا( التي اأقاموها يف مدن اآركني ووادان )يف قلب ال�سحراء( اأن يحولوا اجتاه جتارة الذهب نحو 

.
11

بالدهم«

»[كان امللك دوم خوان الثاين] اأر�سل بدوره [بعثة] اإىل مدينة وادان، اإىل الغرب من موريتانيا، مرورا عرب 

ق�رص اآرغوين )...(، [يف ماولة منه] لإقامة قطب جتاري مع املوري�سكيني [وهو م�سطلح برتغايل يطلق عموما 
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على ال�سكان امل�سلمني، ول يراد به الأهايل من اأ�سول موري�سكية ممن ي�ستوطنون جنوب غربي ال�سحراء]، حيث 

ما لبثت اأن ن�سطت جتارة الذهب فيها )...(، غري اأن املقام مل يطل بالربتغاليني ب�سبب ق�ساوة �سبل العي�س يف تلك 

اآرغوين بخالف  اإىل ق�رص  اإىل تلك املنطقة ويفدون  ياأتون  النائية من جهة، ولأن العرب وحدهم كانوا  املنطقة 

.
12

زناكة اأو الأوداية اأو الربابرفكانوا ل ياأتون«

الأوىل  املراحل  درا�سة  يف  تُعتمد  اأن  ينبغي  التي  اخللفية  �ساآلتها-  -على  التاريخية  املعطيات  هذه  ت�سكل 

اإحياء هذه  التي يتعني الرتكاز عليها يف بحث �سبل  اآدرار املوريتانية، والأر�سية  للتواجد الأوروبي يف منطقة 

العالقة بني اأوروبا وال�سحراء. ويف مدينة وادان، يتج�سد اهتمام الباحثني بهذه العالقة يف م�ستويات عدة، لعل 

اأهمها ما يت�سل حتديدا باإيجاد مقاربة ملمو�سة لإعادة تفعيل هذه الروابط. ويف هذا ال�سياق، ل بد واأن ينظر اإىل 

الأهايل من غري  ال�رصق من وادان(، وقبور  اإىل  اأغويدير  الع�سكرية )ح�سن  املن�ساآت  قبيل حطام  معطيات من 

امل�سلمني )التي تتميز عن غريها باجتاهها اإىل غري القبلة(، اأو ما ي�سطلح عليه باملالح )احلي الذي يقطنه اليهود( 

يف وادان، على اأنها اأدلة وا�سحة على اأن الأوروبيني كانوا يعي�سون يف منطقة اآدرار خالل القرن 16 للميالد، كما 

ي�سار اإىل ذلك يف بع�س الأدلة ال�سياحية املتداولة مليا. وعلى الرغم من اأن الوثائق التاريخية تخلو متاما من 

اأية اإ�سارة اإىل مثل هذه الأمور التي ميكن اأن ي�ستدل بها على التواجد الأوروبي يف ال�سحراء، غري اأن الدلئل 

التاريخية من قبيل الآثار القدمية تعزز ما يوؤكده البع�س من اأن هناك عالقة تاريخية بني الأوروبيني )اأو الن�سارى( 

واأهايل اآدرار.
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اأن الأوروبيني ا�ستوطنوا  واإذا مل يكن هناك ما ي�سري ب�سكل ملمو�س اإىل 

الوثائق  ت�سمنته  ما  بخالف   ،
13

ال�ستعمار قبل  ما  فرتة  خالل  وادان  مدينة 

ال�سكان  فاإن   ،)4 رقم  املالحظة  )اأنظر  البلدان  عليها  وقعت  التي  الر�سمية 

املحليني يحتفظون يف اأذهانهم باأحداث توؤرخ لهذه الروابط وت�ساهم بالتايل 

)ويتوارث  وال�سحراويني  الأوروبيني  بني  امل�سرتك  التاريخ  �سياغة  اإعادة  يف 

الأجداد  اأحد  عن  عادة  املنطقة  يف  الأوروبي  التواجد  عن  ذكرياتهم  الأهايل 

امل�سرتكني(. وهذا ما يف�رص كون العديد من الأ�رص الآدرارية تُرجع اأ�سولها اإّما 

اإىل قبائل الباُفور اأو اإىل �سبه اجلزيرة الأيبريية )اإ�سبانيا والربتغال( اأو حتى اإىل 

اليهود. واإذا كانت ال�سجالت التاريخية الر�سمية عن ال�سنوات الأوىل لتواجد 

الأوروبيني يف منطقة اآدرار املوريتانية ل ت�سري اإىل اأن ما يدور الآن من نقا�س 

حول هذه امل�ساألة لي�س وليد اليوم بل هو متجذر يف تاريخ البلدين، فاإن هناك 

.
14

من ال�سواهد على هذه العالقة ما ل ميكن للذاكرة املحلية اأن متحوها

 ،
15

املحققة« »غري  اأو  امللمو�سة  غري  التاريخية  املعطيات  هذه  خالل  ومن 

التي جتمع  العالقات  بطبيعة  املرتبطة  الق�سايا  بع�س  باإيجاز  اأ�ستعر�س  اأن  اأود 

�سنوات  �سيما خالل   ل 
16

اآدرار، البافور )Bafur( يف منطقة  قبيلة  اأفراد  بني 

اأبرز مثال يج�سد  ما قبل ال�ستعمار الأوىل، اإىل جانب م�ساألة الهوية. ولعل 

البوتو ع�سرية  )تتاألف  البوتو  ع�سرية  هو  اآدرار  منطقة  يف  الروابط  هذه 

قبيلة  من  الأ�سا�س  الق�سم  ت�سكل  التي  خيمات(  ثمان  من  حاليا   )Al-Buto(

تايزيغا )Tayzigga( على الرغم من اأن البو�س )Al-Buss( هم من يتولون 

اآطار  اإىل  تعود  البوتو  جذور  اأن  من  الرغم  وعلى  القبيلة(.  زعامة  حاليا 

نواك�سوط،  العا�سمة  �سكان  اأغلبية  ي�سكلون  اأنهم  اإل  اآدرار،  ولية  عا�سمة 

حيث ي�ستقرون ب�سكل خا�س يف الأطراف اجلنوبية للمدينة يف حي كاناوال 

)Kanawal(. ومثل كثري من القبائل املوريتانية التي ل متلك اأن تثبت ن�سبها 

اإىل اأهل البيت يف اجلزيرة العربية، َيذهب البوتو على الرغم من ذلك اإىل اأن 

ن�سبهم ميتد اإىل اأ�سول غري عربية، ومن ذلك قولهم اإن جدهم الأكرب هو من 

والذي  اأنف�سهم(،  ي�سفون  كما  البافور«  »تركة  ي�سبحون  )وبالتايل  البافور 

.
18.17

يرجح اأنه من اأ�سول اإ�سبانية اأو برتغالية اأو رمبا يهودية

»اجلميع يف القبيلة )تايزيغا( يقول اإننا، نحن ع�سرية البوتو، من اأ�سول 

اإ�سبانية اأو برتغالية، يف ما نُظن اأنه راجع اإىل كوننا من البافور. وكمثال على 

ذلك فاإن هناك واحة جنوب اآطار يف مكان ُيدعى بافوريات. ويف الواقع، ل 

اأننا ننت�سب اإىل البوتو. وهناك ع�سائر  نعلم �سيئا عن اأ�سولنا اإل ما يقال من 

اأخرى تُنهي اأ�سولها اإىل اأولد اإبني، الإيدايكزيلي، اأولد اأحمد، اأولد نا�رص، 

اأوغريهم. اأما عن اأ�سل ع�سريتنا فيعود اإىل قبيلة البافور، حتى اأننا ن�ستخدم 

 .
19

عبارة اأولد بافور«
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بنموذج  البوتو ي�رصب عر�س احلائط  املتداول بني  اإن مثل هذا اخلطاب 

الهوية ال�سائد يف املنطقة - بل يف معظم البالد -، والذي ين�سب فيه الأهايل 

من  نلم�سه  ما  هو  الأمر  يف  املثري  اأن  بيد  العربية.  اجلزيرة  �سبه  اإىل  اأ�سولهم 

اإ�رصار، يف اإطار هذا اخلطاب، على التاأكيد على العالقة التاريخية بني قبائل 

اآدرار واأوروبا، اإىل حد ُيعتقد معه اأن الآدراريني من اأ�سول اأوروبية. وخالفا 

حتديد  من  النمط  هذا  �رصيح  ب�سكل  البوتو  يدعم  القبائل،  بني  �سائد  هو  ملا 

الن�سب )ويبدو اأنهم لي�سوا وحدهم من َينُحون هذا املنحى، غري اأنهم اأكرث من 

يوؤيد اإدماج هذه الأعمدة غري وا�سحة الن�سب(. واأود التاأكيد على اأن اأكرث ما 

يدفع هذا الفريق نحو هذا الطرح هو رغبتهم يف جتاوز الغمو�س الذي يلف 

البافور واأن�سابهم، وهو الأمر الذي يت�سح يف هذه احلالة يف الأ�سول  ثقافة 

الأوروبية للجد الأكرب لهذه القبيلة.

وعند هذه النقطة، �ساأجازف بربط اأ�رصة البوتو ون�سبها غري الوا�سح وغري 

املتنا�سق اأحيانا بامل�سارات التي اتخذتها العالقة بني ال�سحراويني والأوروبيني 

خا�س  برنامج  اإطار  يف  وذلك  والع�رصين،  احلادي  القرن  خالل  وادان  يف 

بالنهو�س بالرتاث. ويف كلتا احلالتني، يتبني اأن هناك تاأكيدا على العالقة مع 

اأوروبا والأعالم الأوروبيني. وقد يجد القارئ يف هذا البحث معطيات ت�سري 

على نحو اإيجابي اإىل هذه العالقة �سواء على م�ستوى الأن�ساب اأو الهند�سة 

املعمارية اأو على امل�ستوى املايل. واإذا ما نظرنا اإىل ال�ستفادة التي حتققت من 

خالل توظيف الرتاث احل�ساري، املادي اأو غري املادي، ملنطقة اآدرار يف القطاع 

ال�سياحي، يت�سح لنا كيف اأنه ميكن ا�ستثمار املوروث ال�سفهي املرتبط بفرتة ما 

قبل ال�ستعمار لتعزيز قدرات املنطقة على ا�ستقطاب ال�سياح الأوروبيني. وقد 

اإىل خم�سة قرون يف حتويل  تاريخها  يعود  التي  العالقة  بهذه  الإقرار  ي�ساهم 

اآدرار املوريتانية و�ساكنتها اإىل وجهات »ماألوفة«، وبالتايل حتويل هذا  منطقة 

اجلزء من اجلنوب الغربي لل�سحراء اإىل منطقة »�سديقة لل�سياحة«. وعليه، 

فاإن من �ساأن التعريف الذي يعطى لهذا التاريخ امل�سرتك اأن يفيد املنطقة من 

نواح عدة، لي�س فقط كمنارة تاريخية للمعرفة الإ�سالمية ولكن اأي�سا كملتقى 

اأردت  التي  النقطة  هي  تلك   .
20

وال�سحراء اأوروبا  بني  احل�ساري  للتالقح 

التاأكيد عليها، بالنظر اإىل طبيعة اخلطابات التي تتداول يف املنطقة بخ�سو�س 

النهو�س بالرتاث. وا�ستنادا اإىل الأهداف املن�سو�س عليها يف ميثاق منظمة 

اليون�سكو،  ب�ساأن احلفاظ على املواقع الأثرية يف العامل، ُيفرت�س اأن جهودا 

من  وال�ستفادة  املنطقة،  تاريخ  من  اجلانب  هذا  »احل�سم« يف  اأجل  من  بُذلت 

قوافل  طرق  لعبته  الذي  بالدور  التعريف  يف  »البناءة«  الثقافية  ال�سخ�سيات 

التجارة املوريتانية على مّر التاريخ.

 ¿óŸÉH ájó«∏≤J ájQÉª©e ∫Éµ°TCG

É«fÉàjQƒÃ á≤«à©dG



244

اأ�سكال معمارية تقليدية باملدن 

ال�سحراوية العتيقة Ãوريتانيا
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وعليه، ميكن اإدراج العالقة بني اأوروبا ومدينة وادان يف هذه العملية، باعتبار نتائجها الإيجابية وامللمو�سة، 

يف اإطار ا�سرتاتيجية �سيا�سية ُمَكمة. وخالل ال�سنوات املا�سية الأخرية، ركزت موريتانيا يف عالقاتها اخلارجية 

على الدول الأوروبية والغربية. وعلى امل�ستوى الوطني، ي�سري التطور الذي حتقق يف قطاع ال�سياحة يف وادان 

اإىل طبيعة التوجه الذي تريد اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية اأن تنخرط فيه، ل �سيما يف ما يت�سل بتعزيز الرتاث 

العربي-الإ�سالمي وتقويته، باملوازاة مع تطوير الروابط املثمرة مع اأوروبا والغرب.

الر�سمي على جمالية  املوريتانية يف خطابها  الإ�سالمية  اجلمهورية  تركز حكومة  الهوية،  مب�ساألة  ويف عالقة 

من  اجلزء  هذا  ت�سمية  يف�رص  ما  وهو  امل�سرتك،  والإ�سالمي  العربي  البالد  وتاريخ  ال�سحراوية  الطبيعية  املناظر 

منطقة اآدرار ب»بالد �سنقيط«، تاأكيدا على غنى املوروث الإ�سالمي فيها، بل وحتى اإطالق الت�سمية ذاتها على 

ربوع البالد )على ما يطرحه ذلك من تناق�س بالنظر اإىل متركز معظم �سكان البالد يف الأقاليم اجلنوبية حيث 

 ،
21

هريزفيلد وبح�سب  الإبل(.  جتارة  على  القائمة  والقت�ساديات  �سنقيط  عن  بعيدا  خمتلفة،  عرقيات  تعي�س 

اإحداث  ي�ستهدف  »التقاليد« و»الرتاث«،  ا�سرتاتيجي« ملفاهيم  اأنها »تب�سيط  املقاربة على  تاأويل هذه  ي�سهل  قد 

على  ال�سياحة  قطاع  تنمية  جهود  تركز  مل  الواقع،  ويف  وا�سح.  هداف  ماأ�س�سة  يف  ي�ساهم   
22

جُماز« »تراث 

الأرا�سي اخل�سبة جنوب البالد، �سواء على طول ال�سواحل مرتامية الأطراف اأو يف اجلزء الداخلي من البالد 

بعيدا عن ال�ساحل، بل متحورت حول مدن ولتة وتي�سيت و�سنقيط ووادان، حيث الأر�س قاحلة وغري ماأهولة. 

الثقايف  للرتاث  اإيديولوجية يف حتديد احلدود اجلغرافية  واملبني على خلفيات  التوجه اجلديد  لهذا  يكون  وقد 

ن بلدات �سحراء موريتانيا وُقراها، والتي  للبالد دور بالغ الأهمية يف و�سع مفهوم جديد لل�سيادة القومية مُيكِّ

ا�ستهرت تاريخيا بكونها ملتقيات للطرق بني التجارة ال�سحراوية والأوروبية والعامل الإ�سالمي وغريه، من اأن 

تكون لها م�ساحة يف الذاكرة الر�سمية للبالد.
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ومهما يكن من م�سري عالقة ما قبل ال�ستعمار بني اأوروبا وال�سحراء، �سواء طواها الن�سيان اأو حوفظ عليها 

اأو بعثت من جديد، فمما ل جدال فيه اأن هذه العالقات تنطوي على الكثري من الأهمية، ذلك اأنها ل تزال يف 

�سلب النقا�س. و�سواء على امل�ستوى املحلي اأو ال�سيا�سة الدولية، اأو على م�ستوى ال�سيا�سات الثقافية والعالقات 

التاأويالت بخ�سو�س هذه العالقات تفتح  فاإن  اأعمدة الأن�ساب،  النظر يف  اأو من خالل  الإ�سالمية-الن�رصانية، 

املجال للوقوف على الكثري من الت�ساوؤلت. وقد كانت وادان بحكم موقعها على طرق قوافل التجارة ال�سحراوية 

�ساهدة على العديد من احلروب والغزوات، كما اأنها �سكلت على مر التاريخ منطقة عبور للعديد من اجلن�سيات. 

اأما يف الوقت احلا�رص، فال يزال الإرث التاريخي الذي خلفه ثالثة وكالء اأوروبيني )يعتقد املوؤرخ خواوو دي 

بارو�س )Joao de Barros( اأنهم كانوا اإما برتغاليني اأو يهودا اأو من اأ�سول يهودية( كانوا عربوا وادان خالل الفرتة 

ما بني نهاية القرن اخلام�س ع�رص وبداية ال�ساد�س ع�رص، ينطوي على الكثري من الأهمية بالن�سبة للربتغال وموريتانيا 

يف جهودهما لإعادة تفعيل هذه العالقة.

ôªà°ùe OóŒ ‘ AGôë°üdG :á∏ŒôŸG äÉjGhôdGh ïjQÉàdG

»اإن اإبراز الذاكرة هو يف حد ذاته ممار�سة لل�سلطة من جانب جمموعة معينة، وهو اإىل ذلك تاأكيد للمنطلقات 

 .
23

ولت�سل�سل الأحداث ولالآفاق امل�ستقبلية«

)ل  وا�سع  نطاق  على  حتتفظ  تزال  ل  ال�سحراوية  الذاكرة  بنيات  اأن  كيف  اإبراز   
24

بحثي خالل  من  اأحاول 

�سيما لدى قبائل البي�سان( بالأحداث الأوىل للقاء بني الأوروبيني وال�سحراويني، وهو ما يتقا�سمه ال�سحراويون 

على اختالف �رصائحهم يف اجلزء الغربي من موريتانيا. ومن الوا�سح اأن القرون اخلم�سة التي تف�سل بني اللقاء 
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الأول بني الأوروبيني وال�سحراويني وا�سرتاتيجيات التعاون التي اأبرمت يف الوقت احلا�رص ب�ساأن الرتاث الذي 

خلفته هذه العالقات، جعلت الروايات تتعدد ب�ساأن تاريخ املنطقة وبالتايل �ساهمت يف بروز اأ�سكال خمتلفة من 

العنا�رص  اأهم  واإحدى  املوريتانيني  البي�سان  لقبائل  بالن�سبة  ا�سطالحي جوهري  )تعبري  الأن�ساب  ب�ساأن  اخلطاب 

املكونة للهوية(. ول يزال الهتمام مب�ساألة الن�سب حا�رصا، ولو بطريقة خمتلفة كما يف مدينة وادان.

وي�سود راأي يف املنطقة باأن الربتغاليني كانوا اأول من و�سلوا اإىل وادان من �سعوب اأوروبا، واأول من حملوا 

على عاتقهم م�سوؤولية النهو�س بالن�ساط التجاري بني الأوروبيني وال�سحراويني. واأريد اأن اأ�سري يف هذا ال�سدد 

تعزيز  يف  اإ�سهامه  على  التاأكيد  مع  وادان،  يف  القدمي  احلي  هيكلة  اأعاد  الذي  الربتغال-موريتانيا  م�رصوع  اإىل 

اخلربات التجارية املتوارثة وتعزيز عالقات التبادل املثمر التي ظلت قائمة يف هذا ال�سياق بني ال�سمال واجلنوب، 

بني اأوروبا وال�سحراء. وملا كان م�رصوع النهو�س برتاث وادان يقوم على هذه الفكرة، فاإنه بذلك ي�سلط ال�سوء 

على البلدة )ومن خاللها املنطقة باأ�رصها( لي�س باعتبارها واحة �سحراوية تزين بطائق الربيد، بل بكونها ملتقى 

تاريخيا للتبادل التجاري والثقايف بني ال�سحراء واأوروبا. ويبدو اأن دولة ما بعد خروج ال�ستعمار يف موريتانيا ل 

 وبدوري 
25.

جتد �سريا يف اإدماج هذه العنا�رص يف تاريخها املعا�رص، مع جتاوز اجلوانب املادية املرتبطة بهذه العالقة

اأرجع نف�س الأهمية اإىل الدوافع لدى كلتا الدولتني وراء الهتمام بهذه ال�سفحات من التاريخ امل�سرتك بينهما : 

جهود الربتغال يف التاأريخ لأحد الرموز ال�سغرية حل�سورها يف ال�سحراء، ورغبة موريتانيا يف اإدماج هذا اجلانب 

تاأويل هذا ال�سكل اجلديد الذي اتخذته هذه  من تاريخ البالد يف رواياتها حول م�ساألة الهوية. وميكن ب�رصاحة 

يتعاملون  ال�سحراويون  بات  املا�سي، حيث  تدوين  اإعادة  ال�ستعمار يف  بعد  ملا  اأنه طريقة جديدة  العالقة على 

للتاريخ  امل�ستقبلية  الآفاق  اإىل  تطلع  يف  الإ�سادة(،  وحتى  )بل  بالت�سامح  ظهرانيهم  بني  الأوروبي  احل�سور  مع 

الربتغايل-املوريتاين  الثقايف  التعاون  املرتبطة مب�رصوع  البناءة  اأن اجلوانب  الوا�سح  البلدين. ومن  امل�سرتك بني 

اأو ماولة فتح اإحدى ثغور  تتجاوز الفكرة )ال�ستعمارية( املرتبطة بغزو الن�سارى لإحدى الأرا�سي الإ�سالمية 

دار الإ�سالم.

يتخذ تعزيز مناذج الهوية يف ارتباطها الوثيق بعمليات حتديد تعريف للتاريخ مظاهر متعددة، بناًء على معايري 

ل ترتبط ب�سكل كبري بالتاأويل ال�سلبي ملفهوم الرتاث. ونحن نعلم اأن ل وجود لتعريف خطي للتاريخ، واأنه يف 

الكثري من احلالت يبدو اأن ح�سيلة العمليات طويلة الأمد تاأتي اإما من وقائع هام�سية اأو اأ�ساليب مرجتلة اأو من 

والعمل على و�سع  املثمرة  التعاون  اتفاقيات  النخراط يف  اأن  اإىل  الإ�سارة  اعتباطية )جتدر  تكون  قد  اختيارات 

الأ�س�س لتحديد هوية ع�سرية من الع�سائر، باعتبار ذلك اإحدى املحطات البارزة يف اجلهود املبذولة خالل القرن 

احلادي ع�رص للنهو�س برتاث وادان، ل يكفي يف الواقع لطرق كل اجلوانب املرتبطة بتاريخ العالقات الأوروبية-

ال�سحراوية خالل القرن ال�ساد�س ع�رص(. زيادة على ذلك، ندرك اأنه يجب علينا اأن نزاوج بني امل�سادر املكتوبة 

من جهة وبني املعطيات الأثرية والرتاث ال�سفهي من جهة ثانية، بغر�س الو�سول اإىل حتليل اأكرث تف�سيال. وبالن�سبة 

ملدينة وادان املوريتانية، نحن يف حاجة كذلك اإىل الرتكيز على ال�سيا�سات املرتبطة بالرتاث، واإن كنت اأرى اأن 

احلياة الجتماعية  تاريخ  تفا�سيل  ب�سكل جلي عن  يعرب  ترميمها موؤخرا ل  التي جرى  الأثرية  املعامل  تبقى من  ما 

للمدينة، بخالف التقاليد التي تعطي اأكرث من غريها معنى لهذه العنا�رص امللمو�سة. وهذا ما حاولت اأن اأ�ستعر�سه 

يف هذا الف�سل، مع الرتكيز على �سيا�سات الدولة )�سواء على امل�ستوى الوطني اأو الدويل(، واملوروث ال�سفهي 

التاريخ امل�سرتك لفرتة ما قبل  والروايات املت�سلة بالأن�ساب والتي ت�ساهم يف الك�سف عن جوانب خمتلفة من 

ال�ستعمار بني اأوروبا وال�سحراء يف منطقة اآدرار املوريتانية.
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املعارف  العديد من  يقوم على  تعقيد  املوا�سي على  اإدارة  تتمثل يف  التي  الراعي  اأو  الك�ساب  تنطوي مهنة 

واملهارات املتوارثة جيال عن جيل منذ ع�سور، اإن مل نقل منذ اآلف ال�سنني. ذلك اأن القدرة على النتقاء، اأعني 

حتويل تلك احليوانات ح�سب اختيار منتجيها من اأجل تكييفها مع جمال واإنتاج معني، لي�س اإل جانبا من جوانب 

تلك املعارف. واأحيانا ما ينظر اخلرباء الوراثيون اإىل هذا النتقاء بعني ملوؤها الإزدراء والأمربيقية – ويف فرن�سا 

يتم احلديث عن »النتقاء الفالحي« ت�سديدا على متثيلية عتيقة، نوعا ما، لالأنظمة الرعوية املو�سعة – بينما جند يف 

املغرب اأن كلمة »البلدي« هي الكلمة الأكرث ا�ستعمال .

وتبعا لبو�سعيب بولنوار الذي ا�ستقبلني بالرباط يف ماي من عام 2007، وهو امل�سوؤول عن الق�سم العلمي  

يف املركز الوطني للبحث الزراعي )INRA( املغربي واملتخ�س�س يف تربية املا�سية، فاإن يف و�سع كلمة »بْلدي«  

اأن حتمل ثالث دللت :

اإىل »بالد« واإىل »جمال« مبعنى املنطقة الإيكولوجية وتدل على  اإىل النتماء  الدللة الأوىل جغرافية ت�سري 

اأ�سل حيوان داجن، اأو نبتة مزروعة اأو منتوج منحدر من الأن�سطة الزراعية الرعوية املحلية. 

الدللة الثانية دللة تدجينية )Zootechnique( ت�سري اإىل ما�سية »غري مهجنة« )non croisé( قيا�سا اإىل املا�سية 

املنحدرة من عملية اإنتاج مكررة تنتمي اإىل ف�سيلتني اأو فئات حيوانية متميزة. 

ال�سناعية  املنتوجات  اإىل  بالقيا�س  تثمنه  اأو »فالحي«  منتوج »مزرعي«  اإىل  وت�سري  الزراعية  الدللة  واأخريا 

اأي منتجة يف املزارع  الَبْلدية«  بَْلدي« و»الدواجن  الزراعية الغذائية )agro-alimentaire(.: يقال مثال »بي�س 

واأحيانا كثرية يقوم املزارع ببيعها ب�سكل مبا�رص. 

االقتصاد الرعوي 
تراث اقتصادي وثقايف 

QÉHõjôH …QÉe ¿BG
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هناك تف�سري اآخر قدمه يل من�سق م�رصوع »الإنتجاع والتنوع البيولوجي« والذي التقيته يف �سهر ماي من عام 

اأغنام  2007 على هام�س املوؤمتر الدويل حول الأكدال مبراك�س. ففي الأطل�س الكبري تُن�سب كلمة »بلدي« اإىل 

دمان )D’man( و»اأغنام الواحات« املعروفة بتوالدها العجيب، اإذ ميكن اأن تنجب عند بلوغها �سنا معينة �سبعة 

باأعداد �سغرية يف املنازل مما يدل على الطابع  اأحيانا كثرية تربيتها  الن�ساء  ، وتتوىل 
1
حمالن يف الولدة الواحدة

التدجيني ال�سديد والتقارب الكبري بني العائلة وقطعانها قيا�سا اإىل نعاج »ترحالني« والأغنام املنتجعة التي ترعى 

يف �سكل قطعان بنظام مت�سع.

 »M çGôJ ,á«fGƒ«◊G πFÉ°üØdG

اإن الأ�سماء التي تطلق على هذه التجمعات اأو الف�سائل احليوانية املدجنة غالبا ما حتيلنا اإىل املنطقة اأو املجال 

الذي ميثل الأ�سل الذي تنتمي اإليه، اأي ما ي�سميه تقنيو التدجني »مهود الف�سائل« )berceaux de races(. وقد ت 

 �سادر عن وزير الفالحة والإ�سالح 
2
ر�سميا حتديد خم�سة من بني اأهم التجمعات [احليوانية] باملغرب على اإثر قرار

الزراعي عام 1984. وهكذا فاإن الف�سيلة احليوانية »متح�سيت« وهي ف�سيلة انتجاعية مثلت عام 2006 ما يقارب 

%9 من ما�سية املغرب اأي اأكرث من 1.500.000 راأ�س3 وحتمل ا�سم مو�سع يقع يف الأطل�س املتو�سط. هذه الف�سيلة 

لة  ترعى يف الأطل�س املتو�سط كله وتتكيف جيدا مع املرتفعات اجلبلية وتتاأقلم مع مناطق اخرى من املغرب كمعدِّ

وم�سنة لتجمعات اأخرى بهدف اإنتاج اللحوم. 

وهناك بع�س الف�سائل الأخرى حتمل ا�سم املجموعة الجتماعية. وتلك حالة َجَمل الركيبي الذي ترعاه قبائل 

. وال�سيء نف�سه بالن�سبة لبني كيل)Beni Guil( قطعان البدو 
4
الركيبات يف �سمال موريتانيا وال�سحراء الغربية

يف امل�رصق ومنطقة بوملان - مي�سور امل�سهورة بقوتها، وتعترب اأحد اأف�سل ف�سائل اللحوم باملغرب. ونكهة حلومها 

مردها باخل�سو�س اإىل التنوع النباتي الذي تقتات عليه القطعان يف جمال ممتد من اأرا�سي ال�سهوب: وت�ستمد 

.
5
ا�سمها من قبيلة بني كيل التي متار�س الرتحال بني فكيك واآيت بني مطهر

ويف موريتانيا هناك قبيلتان كبريتان من القبائل الرحل يف اجلنوب اأطلقت ا�سمها على قطيع املا�سية التي تقوم 

على تربيتها. والأمر يتعلق بقبيلة لدم )Ladem( التي تعي�س على احلو�س الغربي وعلى التوابري الغنمية [ن�سبة 

لرعي الغنم] الذين ميار�سون الرتحال بني براكنة والكركول يف �سمال كايدي )Kaédi(. ولأن لهاتني الف�سيلتني 

قيمة لدى العائالت ال�سينغالية بو�سفها اأغناما لـعيد الأ�سحى فاإنهما ت�سكالن ق�سما كبريا من الرعي احل�رصي املميز 

 )Brisebarre et kucczynski, 2009(. وقد 
6 2004 h 2000 ملدينة داكار تبعا للدرا�سة التي قمنا بها مابني عامي

و�سلت اأكبا�س لدم )Ladem(، التي يطلق عليها )Ladoum( بال�سينغال، والتوابري )Touabir(وتعني حرفيا 

باأيديهم، و�سلت يف مثل هذه الظروف اخلا�سة  اخلرفان التي يقوم املربون احل�رصيون الهواة ب�سغف بت�سمينها 

بالرعي ن�سبا ومعدلت مثرية لالإعجاب.

ل ت�ستقر الف�سائل احليوانية اإذن على حال نهائية. اإنها ت�ستمر يف التطور يف �سوء ممار�سات النتقاء والتغدية 

امل�ستعملة من قبل املربني يف ا�ستجابة للتحولت يف القت�ساد الرعوي، بل واأي�سا لتغريات الطلب ال�سو�سيو-

اقت�سادي املحلي واجلهوي والوطني. كما اأنها ت�سكل تراثا حيا ميكن اأن ننعته بالرتاث الزراعي-الثقايف ومناف�سا 

، اأعني بذلك تنوعا بيولوجيا يكون ثمرة للن�ساط الإن�ساين. 
7
ملا نطلق عليه »زراعة التنوع الأحيائي«
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بانتقائها .فهي  اإذن اإىل حد ما مراآة للمجتمعات الرعوية عند من قاموا  الف�سائل احليوانية املحلية هي  هذه 

اأداة ونتاج نظام خا�س يف تربية  اإ�سهاما يف تكوين هويتهم املهنية، بل والثقافية. ولأنها يف نف�س الوقت  ت�سهم 

املا�سية، نظام �سديد الرتباط بنمط حياة جمموعة ب�رصية، فاإنها قد تكون ف�سائل رحلية اأو انتجاعية اأو م�ستقرة. 

وبع�سها متخ�س�س ينتج احلليب اأو اللحم اأو ال�سوف اأو الوبر اأو قوة العمل اأو يوفر الروث... وبع�سها الآخر 

قابل لأن يوفر هذه املنتوجات كلها يف اآن واحد، لكن بكمية اأقل: وهي بذلك ت�ستجيب حلاجات غذائية وزراعية 

وتكنولوجية، حيوية لدى الأ�رص. ويف الأخري يتم التعبري من خاللها عن الذوق واحل�س اجلمايل لدى املربني لأن 

لالنتقاء غاية اإنتاج » حيوان جميل« تبعا للمقايي�س التدجينية التقنية والقت�سادية ناهيك عن املقايي�س اجلمالية التي 

تختارها وتتقا�سمها جمموعة مهنية داخل جماعة ملية.

الأول  الن�سف  خالل  در�س  طاملا  ،الذي   )Evans-Pritchard( اإيفانز-بريت�سارد  الأنرثوبولوجي  وين�سح 

من القرن 20 العالقات القائمة بني املجتمعات الب�رصية يف اأفريقيا ال�رصقية وبني حيواناتها املدجنة، بالبحث يف 

بالن�سبة لأولئك الذين يرغبون يف »فهم �سلوكات النوير )Nuer(« وهم �ساللة م�سهورة ب»هو�سها  التفا�سيل 

 اأي عالقاتها الجتماعية والرمزية الوثيقة جدا مع الأبقار التي يربونها، فهو يقول: »اإن اأغلب الأن�سطة 
8
بالرعي«

. من ثم فاإن العناية بالف�سائل احليوانية هو اأي�سا اإلقاء لل�سوء على 
9
الجتماعية [لدى النويري[ توؤول اإىل املا�سية« 

العالقات القائمة بني النا�س ف�سال عن عالقاتهم بهويتهم الثقافية.

≥jôY …OÉe ’ çGôJ ,ÚHôŸG äGQÉ¡eh ±QÉ©e

تقوم الأنظمة الرعوية يف املناطق ال�سحراوية يف الغالب، حيث يواجه املربون ظروفا مناخية قا�سية، على 

ترحال وتنقل احليوانات والنا�س مندرجة يف �سكل من اأ�سكال التكيف مع املحيط وتدبري املوارد املتاحة. ولهذا 

فاإن اختيار نوع من احليوانات املدجنة، داخل هذا الف�ساء، وكذا لنوع من احليوانات، وثيق ال�سلة بقدرته على 

ال�سمود اأمام املخاطر البيئية وبـ »قوته« ؛ فاملطلوب من احليوان اجللد الذي يعي�س يف الأرياف ل اأن يكون قادرا 

.
10

على البقاء والعي�س يف و�سط مناخي قا�س فح�سب، بل واأي�سا اأن يكون قادرا على التوالد والإنتاج
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لقد ا�سرتعت معارف الرعاة ال�سحراويني وممار�ساتهم ومتثيالتهم منذ زمن طويل اهتمام الباحثني، بل وكذا 

الكولونيالية.  الفرتة  اجلمال، خالل  راكبي  منهم  الرحل، خا�سة  بالبدو  احتكاك  كانوا يف  الذين  اجلنود  اهتمام 

و�سواء كان هوؤلء باحثني مرتفني اأم هواة، فاإن بع�سا منهم قام بجمع معطيات دقيقة تت�سل مبجموع امل�سطحات 

اخلا�سة املت�سلة بالتقنيات الرعوية.

وقد قام مركز الدرا�سات ال�سحراوية بجمع هذه امل�سطلحات لإعادة ن�رصها حتت عنوان »النا�س واجلمل« 

 )A.Tranquart( وهي عبارة عن ثالثة معاجم عن اجلمل قام بجمعها يف موريتانيا جنود فرن�سيون - اأ. طرانكار

واأ.لريي�س )A.Leriche( و �س.لوبورن )C.Le Borgne( - ون�رصت ما بني h 1941 »eÉY 1953 بداكار �سمن 

. وي�سري رحال بوبريك الذي قدم للطبعة الثانية اإىل »الأهمية القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية 
11

 IFAN ن�رصة

» يف هذا ال�سياق الغربي ال�سحراوي للجمل، ذلك احليوان ال�سهري ذي الوظائف املتعددة الذي ي�سكل بالن�سبة 

 .
12

للبْدوي دعامة للتمثيل الجتماعي والرمزي والكوين والنفعال ال�ساعري«

اإن هذه املعاجم احل�سانية املو�سوعة عن اجلمل، وكذا »درا�سة حول جمل ال�سحراء الغربية« لفان�سان مونتاي  

)Vincent Monteil( املن�سورة من قبل L’IFAN عام 1952 والتي اأعيد اأي�سا ن�رصها من قبل مركز الدرا�سات 

لدى  احليواين  والطب  احليواين  ال�سلوك  وعلم  والفيزيولوجية  الت�رصيحية  املعارف  عن  لت�سهد  ال�سحراوية، 

املربني، ف�سال عن مهارات حيوانية تقنية قاموا مبراكمتها بف�سل عالقاتهم احلميمية باجلمال مبفردها اأو �سمن قطيع 

على مر الف�سول، بل واأي�سا معارف امتلكوها حول الأنواع النباتية املحلية وخ�سائ�سها الغذائية اأو العالجية. 

 وت�سنمه والعناية به، ناهيك عن املنتوج املمكن 
13

كما اأنهم ي�سفون التقنيات املرتبطة با�ستعمال اجلمل عند اإ�رصاجه

احل�سول عليه من تربيته والتحويالت التي ميكن اأن تطراأ عليه.

واملتعلقة  وعمره،  بنوعه  املرتبطة  وغناها  اجلمل  ت�سميات  ثراء  امل�ستجمعة  والكلمات  امل�سطلحات  تبني 

اإن  اإلخ.  حليبها،  وحالة وجودة  �سغريها،  وعمر  الو�سع،  فيها  يتم  التي  والف�سول  مرات حملها،  وعدد  بالناقة 

الدقة يف و�سف ك�ساء اجلمل وكذا  فاإن  تقنية ورمزية. وهكذا مثال  نف�سه وظيفة  الوقت  امل�سطلحات يف  لهذه 

اخل�سو�سيات الفيزيائية وال�سلوكية لكل جمل على حدة ميكن اأن ت�سعف املربي يف الك�سف عن معرفته الدقيقة 

لكل حيوان من حيواناته وكفاءته كمربي موا�س واملطالبة لدى الرعاة الآخرين باإرجاع اجلمل ال�سارد اأو امل�رصوق 

و ل ي�سع العالمة املب�سومة عليه اإل اأن توؤكد خ�سو�سية اجلمل. اإنها معرفة اجلمل، تلك املعرفة التي ت اختبارها 

على املحك. 

اأن نتوج�س خيفة من كونها معر�سة اليوم  تنتمي هذه امل�سطلحية اإىل الرتاث الثقايف ال�سحراوي. وميكن 

للتهديد والتهمي�س، بل الن�سيان والتال�سي. ولذلك من ال�رصوري القيام بالبحث ملعرفة ماذا تبقى اليوم من هذا 

املعجم املتخ�س�س واملمار�سات املت�سلة به. 
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نقو�ض �سخرية قرب ال�سمارة
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قطيع من االإبل بجانب بئر
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التقليدية  املمار�سات  حول  اأجريتها  التي  اخلا�سة  اأبحاثي  اإىل  ا�ستنادا 

 
14

الغربية اإفريقيا  ويف  الكبري  واملغرب  فرن�سا  جنوب  يف  املربني  ملجموعات 

اخرتت اأن اأ�سري هنا اإىل مهارة رعوية غري معروفة عند غري املتخ�س�سني، بيد 

منذ  اختبارها  وت  الرعوية  املجتمعات  غالبية  لدى  موجودة  ذلك،  مع  اأنها، 

حياة  من  الأوىل  واللحظات  حملها  الناقة  و�سع  اأن  والواقع  ال�سنني.  اآلف 

وليدها هي من اأهم اللحظات يف ن�ساط املربني. ذلك اأن جناح تربيتها وقدرتها 

ومنوه  وعي�سه  ال�سغري  ولدة  فيه  تتم  الذي  اجليد  بال�سياق  رهن  الإنتاج  على 

املت�سق. ولهذا يقدم الرعاة عناية خا�سة جدا لإناث القطيع خالل فرتة احلمل 

والولدة وكذا للمواليد اجلدد. 

وقد وجدت اأجيال من الرعاة حلول ملعاجلة احلوادث الطارئة اأثناء الو�سع. 

وبف�سل املالحظة الثاقبة ل�سلوك الإناث من احليوانات، فقد اعتمدوا جملة من 

التقنيات العملية بهدف »تبني« الأم بنف�سها مولودها اجلديد )حوارا كان - 

ولد الناقة قبل اأن يف�سل عنها -، اأو عجال اأو حمال( اإذا ما رف�ست العرتاف 

به - وبالتايل اإر�ساعه - وتعر�س ملوت مقق اأو اإر�ساعه من قبل انثى مات 

لتي�سري  اأي�سا  ت�ستخذم  اإعدادا جيدا  املعدة  التقنيات  وبع�س هذه   .
15

ر�سيعها

 
16

حلب النوق التي متتلك القدرة على »احلفاظ« على حليبها من اأجل �سغارها

وهي ل تقبل حلبها اإل بح�سور �سغارها بل يتعني اأحيانا اأن يقوم �سغريها نف�سه 

ب»مبا�رصة عملية احللب« عرب م�س ثدي اأمه. وحتى عندما ميوت �سغريها اأو 

يتم بيعه فينبغي اأن ُي�ستبدل عن طريق التمويه بعجل اأو حوار اآخر على �سكل 

دمية تر�س بحليب الناقة حتى تتعرف على رائحتها اخلا�سة.

على  واحلْلب  التبني  يف  كهذه  ممار�سات  تعمل  اجلمل  تربية  اإطار  ويف 

توليد جمموعة م�سطلحات غاية يف الدقة متت الإ�سارة اإليها يف معجمني من 

 الذي ي�سف باخل�سو�س تقنيات 
18

 وكذلك يف درا�سة فان�سان مونتاي
17

املعاجم

التبني )chevillage( واحلْلب بح�سور دمية حوار م�سوة بالق�س. بيد اأن مثل 

هذه املمار�سات قد ت جتريبها ويدل على هذا تلك الر�سومات ال�سخرية يف 

.
19

ال�سحراء الو�سطى التي يرقى تاريخها اإىل 4500 �سنة 

والبياطرة  والإثنولوجيني  الكتاب  من  العديد  و�سف  اأخرى  جهة  ومن 

ممار�سات التبني واحللب هذه لدى عدد من الرعاة الأفارقة بخ�سو�س الأبقار 

.
20

اأو الناقات اأو ال�سياه
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ويف كل الأحوال يتعلق الأمر باإح�سار اأنثى تقبل بـ »اإعطاء حليبها« ملولودها اجلديد اأو مولود اآخر اأو اأن ت�سمح 

بحلبها ل�سالح مربيها وعائلته بينما مل يعد �سغريها حا�رصا ملبا�رصة احلْلب. وخالل عمليات التبني يتم اإيهام الأنثى 

عرب ا�ستعمال كل اأنواع املناورة التي تثري لديها اإح�سا�سات وم�ساعر �ساحبت عملية الو�سع [الإجناب] .واأحيانا 

اأخرى يتم تخويفها ل�ستثارة رد فعل حلماية ال�سغري املراد تبنيه. بل ميكن للمربي اأن يتقم�س دور اليتيم باأن يلب�س 

جلد ال�سغري امليت بهدف خداع الأم. وهكذا تن�ساأ احلميمية بني الأم وال�سغري املتبنى بفعل ا�ستجابتها نوعا ما 

حلليب الأم الأ�سلي.

لقد در�ست هذه املمار�سات الرعوية منذ ثالثني �سنة من قبل البيولوجيني املنتمني للمعهد الوطني للبحث 

دور  وبيَّنوا  الآليات  عن  اللثام  اأماطوا  فقد  )CNRS(؛  العلمي  للبحث  الوطني  واملركز   )INRA( الزراعي

الهرمون، عند  التعلق« .ويلعب هذا  بو�سفه »هرمون  اإليه  ي�سار  الذي   )Ocytocine( الأو�سيطو�سني هورمون 

جميع اإناث الثدييات، دورا ا�سرتاتيجيا يف عملية الو�سع بل وكذلك يف حلظات الإر�ساع ويف حالت التوتر. 

ودون معرفة بوجود هذا الهرمون فقد كان من اأهداف عمليات التبني امل�ستعملة من قبل الأجيال الرعوية اإثارة 

ال�رصارة الأوىل التي ت�سمح بربط اأوا�رص القرابة بني اأمهات احليوانات و�سغارها، وهنا مكمن جناعتها.

اإن العديد من املمار�سات الرعوية وباخل�سو�س يف حقل الطب البيطري وامل�سمى الطب ال�سعبي اأو»البلدي« 

ناهيك عن النتقاء التجريبي اأو الزراعي قد وجدت قبل اأن يكت�سفها العلم الر�سمي مما يربر ا�ستمراريتها وبعدها الرتاثي.

 πjóH ’ á«KGQh á«ªgCG äGP zácÎ°ûe IhôK{ : á«∏ëŸG πFÉ°üØdG

É°†jCG ÚãMÉÑdG iódh ÚHôŸG iód É¡æY

اإن الدرا�سات التي اأجريت على اأنظمة الرعي والف�سائل الرعوية تقدم معطيات عن الأهمية الق�سوى التي 

يوليها الرعاة يف ت�سوراتهم عن املا�سية التي يربونها وعن املقايي�س اجلمالية اإىل جانب املقايي�س التقنية احليوانية 

والقت�سادية. اإن هذه املقايي�س املظهرية )physionomique( )لون الك�ساء، ال�سكل، �سكل القرون عند الأبقار 

والأغنام ...( التي توليها الأ�رص عناية خا�سة عندما تريد �رصاء حيوان لأداء �سعرية من ال�سعائر املقد�سة )عيد من 

الأعياد ال�سالمية اأو العائلية اأو اجلماعية اأو عند ال�سيافة واحلفاوة...( لت�سهم اإ�سهاما كبريا يف بناء الهوية املحلية. 

وتن�ساف هذه الأهمية الثقافية للحفاظ على الف�سائل احليوانية يف بلدان اجلنوب وكذا املمار�سات الرعوية 

املوارد  املخ�س�س حلالة   )FAO( العاملية الزراعة  منظمة  تقرير  اإليها  اأ�سار  التي  الوراثية  الأهمية  اإىل  بها  املرتبطة 

الوراثية للعامل احليواين واملقدم بداية �سبتمرب من عام 2007 خالل املوؤمتر الدويل التقني الأول للموارد احليوانية 

التقنية الذي جرت وقائعه باأنتريلكان )Interlaken( ب�سوي�رصا ؛ وياأمل التقرير اأن احلفاظ على التنوع الأحيائي 

للرعي مير عرب البلدان ال�سائرة يف طريق النمو التي تاأوي %70 من ف�سائل املا�سية التي اأح�سيت يف العامل بينما 

تنحدر %90 من املا�سية يف البلدان ال�سناعية من �ستة ف�سائل حيوانية لي�س اإل.

ويف هذا ال�سدد ظهر مقال يف �سحيفة لوموند الفرن�سية موؤرخا ب 7 �سبتمرب من عام 2007 حتت عنوان : 

»حيوانات الرعي يف بلدان اجلنوب مهددة من قبل الف�سائل الغربية« لأنه »على مدى الأربعة اأو اخلم�سة عقود 

الأخرية ارتفعت وترية  الدفق الوراثي - من خالل احليوانات احلية ونطفها واأجنتها - بني بلدان ال�سمال بل اأي�سا 

 يف الوقت ذاته. وقد اقرتح مدير 
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من بلدان ال�سمال نحو اجلنوب بدفع من العولة وت�سويق الف�سائل احليوانية

املوؤ�س�سة الدولية للبحث يف تربية املوا�سي )ILRI( وامل�سارك يف حترير تقرير املنظمة العاملية للزراعة جملة من 

التدابري من اأجل احلفاظ على التنوع الأحيائي من قبيل بناء بنك من املعطيات اجلينية. كما اأنه دافع عن �سيا�سة 

حتفيزية للحفاظ على القطعان املنتمية اإىل الف�سائل الأ�سيلة [الأهلية] )autochtones( وعن تبادل الف�سائل بني 

الدول ما دام اأن »وجود ف�سيلة يف جمموعة من الدول اأمر يقل�س من حدود خماطر انقرا�سها«.

الهرمون، عند  التعلق« .ويلعب هذا  بو�سفه »هرمون  اإليه  ي�سار  الذي   

جميع اإناث الثدييات، دورا ا�سرتاتيجيا يف عملية الو�سع بل وكذلك يف حلظات الإر�ساع ويف حالت التوتر. 

ودون معرفة بوجود هذا الهرمون فقد كان من اأهداف عمليات التبني امل�ستعملة من قبل الأجيال الرعوية اإثارة 

اإن العديد من املمار�سات الرعوية وباخل�سو�س يف حقل الطب البيطري وامل�سمى الطب ال�سعبي اأو»البلدي« 

اإن الدرا�سات التي اأجريت على اأنظمة الرعي والف�سائل الرعوية تقدم معطيات عن الأهمية الق�سوى التي 

يوليها الرعاة يف ت�سوراتهم عن املا�سية التي يربونها وعن املقايي�س اجلمالية اإىل جانب املقايي�س التقنية احليوانية 

 )لون الك�ساء، ال�سكل، �سكل القرون عند الأبقار 

والأغنام ...( التي توليها الأ�رص عناية خا�سة عندما تريد �رصاء حيوان لأداء �سعرية من ال�سعائر املقد�سة )عيد من 

الأعياد ال�سالمية اأو العائلية اأو اجلماعية اأو عند ال�سيافة واحلفاوة...( لت�سهم اإ�سهاما كبريا يف بناء الهوية املحلية. 

وتن�ساف هذه الأهمية الثقافية للحفاظ على الف�سائل احليوانية يف بلدان اجلنوب وكذا املمار�سات الرعوية 

املوارد  املخ�س�س حلالة   

 خالل املوؤمتر الدويل التقني الأول للموارد احليوانية 

 ب�سوي�رصا ؛ وياأمل التقرير اأن احلفاظ على التنوع الأحيائي 

 من ف�سائل املا�سية التي اأح�سيت يف العامل بينما 

 حتت عنوان : 

»حيوانات الرعي يف بلدان اجلنوب مهددة من قبل الف�سائل الغربية« لأنه »على مدى الأربعة اأو اخلم�سة عقود 

الأخرية ارتفعت وترية  الدفق الوراثي - من خالل احليوانات احلية ونطفها واأجنتها - بني بلدان ال�سمال بل اأي�سا 

 يف الوقت ذاته. وقد اقرتح مدير 

( وامل�سارك يف حترير تقرير املنظمة العاملية للزراعة جملة من 

التدابري من اأجل احلفاظ على التنوع الأحيائي من قبيل بناء بنك من املعطيات اجلينية. كما اأنه دافع عن �سيا�سة 

( وعن تبادل الف�سائل بني 
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احلفاظ  »�رصورة   )Julie Labaut(لبو جويل  INRA–SAD توؤكد  �سدارات  من  اإ�سدار  �سمن  وحديثا 

لدى الف�سائل املحلية يف تراثها اجليني على تغريية يف الطبائع من اأجل مواجهة تنوع يف ظروف تربية املوا�سي 

مربي  معارف  العتبار  بعني  بالأخذ  اأو�ست  الغر�س  هذا  اأجل  ومن   .)2011(  « اجلديدة  املجتمع  ولنتظارات 

املا�سية و تعرفهم على احليوانات الريفية م�سددة على العالقة القائمة بني اجلماعة الرعوية والف�سيلة املحلية وبني 

املجال ال�سامن للدميومة ال�سو�سيو- اقت�سادية والوراثية لرتبية املا�سية.

من  جمموعة  حول  قائمة  اجتماعية«  »بناءات  باعتبارها  احليوانية  الف�سائل  اإىل  املتخ�س�سني  بع�س  وينظر 

الإكراهات يف تربية املا�سية وجمموعة من الأهداف يف ا�ستعمال احليوانات وتوظيفها: »فلم يكن اأ�سالف املربني 

الأفارقة احلاليني ميتلكون ما يكفيهم من املناهج من اأجل القيام بانتقاء معني مثلما نفهم الإنتقاء اليوم .لكن من 

[...] ول  اأهدافهم  مع  يتالءم  النتقاء  ملقيا�س يف  ال�سائب  الختيار  بقدرتهم على  لهم  الإعرتاف  العيب عدم 

�سيء يحول بيننا وبني التفكري يف قدرات ا�ستغالل بع�س املراعي وال�سمود يف وجه بع�س الأمرا�س وتقييم بع�س 

اليوم  اأدواتنا  باأن  الإعرتاف  بالطقو�س الجتماعية والدينية. وينبغي  الإحتفال  اأو  الماكن والكتناز واإعداد مهر 

املظاهر  تفادي هذه  املقايي�س. وقد ت  بعدm واحد من هذه  اأو حتى عن  ت�ساوؤل كهذا  غري مهياأة متاما لالإجابة عن 

اأنها مل تكن وراء ظهور بع�س الف�سائل«  باأي حال من الأحوال  يف الغالب لغياب املرجعية لكن ذلك ل يعني 

.)Planchenault et Boutonnet,1997 :5(

اأجوبة  اأي�سا بخلق ف�سائل جديدة حتمل  اأن ي�سمح  ويف و�سع املحافظة على الرتاث الوراثي لهذه الف�سائل 

تتنا�سب مع احلاجات الغذائية للمجتمع. ويف هذا الإجتاه ومن اأجل مكافاة اأعمال البحث املف�سية اإىل اإحداث 

وبناء ف�سيلة غنمية جديدة تدعى »DS« [ اخت�سار يجمع بني الدمان وال�رصدي ] فاز الباحث الوراثي املغربي من 

معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة عام 2005 بـ«جائزة احل�سن الثاين الكربى من اأجل الإخرتاع والبحث يف 

امليدان الفالحي« وكانت هذه الف�سيلة نتاج تهجني فئتني كبريتني من الف�سائل املغربية هما الدمان وهي خراف 

 )DS( اأ�سل املناطق اجلنوبية وف�سائل متنقلة مثل »متح�سيت« و«ال�رصدي«. والإ�سم الذي حتمله الواحات من 

مكون من حرفني تاجيني لكلمتي »الدمان« و«ال�رصدي«. ويف الأ�سل هما نتاج عملية تهجني بني ف�سيلتني لكن 

الأمر اليوم متعلق بالأ�سا�س بف�سيلة غنمية جديدة ! » كما اأو�سح اإ�سماعيل بوجنان. وي�سيف قائال: » اإن لف�سيلة 

)DS( قدرة هائلة على التكاثر والتوالد خالفا لبع�س الف�سائل الأخرى. ولل�رصدي قدرة مقنعة على النمو بينما 

للدمان قدرة على التنا�سل ومنو اأقل. من ثمة فاإن املربني اأحوج ما يكونون اإىل ف�سيلة جديدة قادرة على التنا�سل 

. األ ميكن اإذن اأن نعترب »الدمان - ال�رصدي« ) DS ( نتيجة - مع 
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مرات عديدة خالل ال�سنة مع تكاثر جيد« 
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لدى الف�سائل املحلية يف تراثها اجليني على تغريية يف الطبائع من اأجل مواجهة تنوع يف ظروف تربية املوا�سي 

(  « اجلديدة  املجتمع  ولنتظارات 

املا�سية و تعرفهم على احليوانات الريفية م�سددة على العالقة القائمة بني اجلماعة الرعوية والف�سيلة املحلية وبني 

املجال ال�سامن للدميومة ال�سو�سيو- اقت�سادية والوراثية لرتبية املا�سية.

الإكراهات يف تربية املا�سية وجمموعة من الأهداف يف ا�ستعمال احليوانات وتوظيفها: »فلم يكن اأ�سالف املربني 

الأفارقة احلاليني ميتلكون ما يكفيهم من املناهج من اأجل القيام بانتقاء معني مثلما نفهم الإنتقاء اليوم .لكن من 

اأهدافهم  مع  يتالءم  النتقاء  ملقيا�س يف  ال�سائب  الختيار  بقدرتهم على  لهم  الإعرتاف  العيب عدم 

�سيء يحول بيننا وبني التفكري يف قدرات ا�ستغالل بع�س املراعي وال�سمود يف وجه بع�س الأمرا�س وتقييم بع�س 

اليوم  اأدواتنا  باأن  الإعرتاف  بالطقو�س الجتماعية والدينية. وينبغي  الإحتفال  اأو  الماكن والكتناز واإعداد مهر 

املظاهر  تفادي هذه  املقايي�س. وقد ت  بعدm واحد من هذه  اأو حتى عن  ت�ساوؤل كهذا  غري مهياأة متاما لالإجابة عن 

اأنها مل تكن وراء ظهور بع�س الف�سائل«  باأي حال من الأحوال  يف الغالب لغياب املرجعية لكن ذلك ل يعني 

املظاهر  تفادي هذه  املقايي�س. وقد ت  بعدm واحد من هذه  اأو حتى عن  ت�ساوؤل كهذا  غري مهياأة متاما لالإجابة عن 

اأنها مل تكن وراء ظهور بع�س الف�سائل«  باأي حال من الأحوال  يف الغالب لغياب املرجعية لكن ذلك ل يعني 

املظاهر  تفادي هذه  املقايي�س. وقد ت  بعدm واحد من هذه  اأو حتى عن  ت�ساوؤل كهذا  غري مهياأة متاما لالإجابة عن 

Planchenault et Boutonnet,1997 :5(

تتنا�سب مع احلاجات الغذائية للمجتمع

وبناء ف�سيلة غنمية جديدة تدعى »

معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة عام 

امليدان الفالحي« وكانت هذه الف�سيلة نتاج تهجني فئتني كبريتني من الف�سائل املغربية هما الدمان وهي خراف 

اأ�سل املناطق اجلنوبية وف�سائل متنقلة مثل »متح�سيت« و«ال�رصدي«. والإ�سم الذي حتمله  الواحات من 

مكون من حرفني تاجيني لكلمتي »الدمان« و«ال�رصدي«. ويف الأ�سل هما نتاج عملية تهجني بني ف�سيلتني لكن 

الأمر اليوم متعلق بالأ�سا�س بف�سيلة غنمية جديدة 

DS(

للدمان قدرة على التنا�سل ومنو اأقل. من ثمة فاإن املربني اأحوج ما يكونون اإىل ف�سيلة جديدة قادرة على التنا�سل 

مرات عديدة خالل ال�سنة مع تكاثر جيد« 
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 اجملموعــــــات احصلراويــــة
بمحتف كـــي برانلـــــي 

»«JQƒa øjQƒc

تتكون هذه املجموعة احلالية ملتحف الكي برانلي املتعلقة بال�سحراء من املجموعات التي ح�سل عليها متحف الإن�سان 

 le Musée National( واملتحف الوطني لفنون اإفريقيا واأقيانو�سيا )le Musée de l’Homme du Trocadéro( لرتوكاديرو

des Arts d’Afrique et d’Océanie(، الواقع �سابقا ببورت دوريه )Porte Dorée) بباري�س. وقد كان باإمكاين اأن اأدر�س بعناية 

. ومن ناحية اأخرى، عامني بعد 
�سنة 2000 املجموعات ال�سحراوية لهذين املتحفني قبل اأن تنقل اإىل كي برانلي �سنة 2006 1

. وعلى اإثر هذه الأبحاث �ساأحاول اأن اأحتدث عن 
 2

ذلك اأي يف �سنة 2002 ، اأجنزت عمال تكميليا حول جممعي هذه التحف

املجموعات ال�سحراوية التي ورثها متحف كي برانلي ثم �ساأقوم بتحليل املجموعة ال�سحراوية التي ت�سكلت ب�سوي�رصا مبتحف 

نو�ساتيل الإثنوغرايف على يد جان غابو )Jean Gabus( و�ساأقف على روح هذه املجموعة والت�سور املتحفي الذي حكمها.

QÉª©à°S’G øY É°†jƒ©J áfÉ«°üdG

من  املجلوبة  الإثنوغرافية  الأدوات  من  هامة  ن�سبة  الفرن�سية  املجموعات  يف  جند  الكولونيايل،  فرن�سا  ملا�سي  نظرا 

امل�ستعمرات. ويعزى ذلك من جهة اإىل اأن معظم هذه الآثار قد جلبت يف عهد ال�ستعمار الفرن�سي؛ وي�سدق ذلك �سدقا 

بالتاريخ  مبا�رص  ب�سكل  يرتبط  يحتويها  التي  املجموعات  تاريخ  لأن  واأقيانو�سيا  اإفريقيا  لفنون  الوطني  املتحف  على  خا�سا 

ال�ستعماري الفرن�سي يف اإفريقيا ال�سمالية اأكرث مما يرتبط به متحف الإن�سان. ويعود جل هذه املجموعات بالفعل اإىل املعر�س 

الفرن�سي  العايل  املعهد  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  املغرب.  ول�سيما  املغاربية،  البلدان  وتخ�س   1931 ل�سنة  الأول  ال�ستعماري 

للدرا�سات املغربية )IHEMF( كان يوجد اآنذاك باملغرب، مع العلم اأنه �ساهم م�ساهمة كبرية يف اإغناء جمموعات املتحف 

الوطني لفنون اإفريقيا واأقيانو�سيا ومتحف الإن�سان. وعليه فاإن املغرب هو اأكرث البلدان املغاربية متثيال يف جمموعات هذين 

املتحفني اإذ ي�سم 3233 اأثرا على الأقل.
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لق�رص  الإثنوغرايف  املتحف  اأي   ،)Musée de l’Homme( الإن�سان  متحف  اإن�ساء  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 

الأ�سياء  على  احلفاظ  هو  البدء  يف  هدفه  كان   ،1878 �سنة  اأ�س�س  الذي   )Palais du Trocadéro( تروكاديرو 

الفرن�سية على وجه اخل�سو�س، وكذلك عر�سها ؛ وهو  التي جتلب من امل�ستعمرات  الإثنولوجية عامة، وتلك 

بذلك اإمنا كان يقوم بدور »واجهة« للقوة الكولونيالية. واأدعم قويل هذا بـ »التعليمات املوجزة ملجمعي الآثار 

 )Marcel Griaule( جريول  مار�سيل  حررها  وقد   1931 �سنة  الإثنوغرافيا  معهد  ن�رصها  التي  الإثنوغرافية« 

ورد  ما  بني  1933h، ومن   1931 �سنتي  بني  لدكار  العلمي  املعر�س  مبنا�سبة   )Michel Leiris( لريي�س ومي�سيل 

فيها نقراأ ما يلي : »من امل�ستعجل اإن�ساء جمموعة لالآثار لأنها يف طور الندثار بفعل املالم�سات وال�ستعمار... 

تكاد كل ظواهر احلياة اجلماعية تقدر اأن تعرب عنها هذه الآثار ب�سبب حاجة الب�رص الدائمة اإىل اأن يرتكوا ب�سمتهم 

ميثل  التي  الإثبات«  »وثائق  من  غنية  ومنهجية ح�سيلة  بعناية  املنتقاة  الأ�سياء  من  وت�سكل جمموعة  املادة.  على 

جتميعها اأر�سيفا اأبني واأ�سدق من الوثائق املكتوبة، لأن الأمر يتعلق هنا باأ�سياء اأ�سيلة وتلقائية مل ت�سنع حلاجات 

�رصورية، وهي بالتايل متثل اأكرث من غريها اأمناط احل�سارات« .

والنتيجة اأن الفرن�سيني املوجودين مبواقعهم الر�سمية اأو العابرين بامل�ستعمرات، هم الذين تقع على كاهلهم 

الأمر  اأن  لو  كما  و�سيانتها،  الآثار  جمع  يف  املتمثلة  التح�رص  على  الباعثة  الق�سية  هذه  يف  امل�ساهمة  م�سوؤولية 

يتعلق باإ�سالح ما اأف�سده ال�ستعمار وما �سببه من تقهقر ثقايف : »لكي نعيد ملتحفنا الإثنوغرايف املكانة التي تليق 

به بني املتاحف الكربى يف العامل، يكفي اأن ي�ساعدنا الذين يعي�سون بعيدا عن الوطن الأم 

من موظفني و�سياح اأو معمرين يف ت�سكيل هذه املجموعات. ومبا اأن هوؤلء يخالطون 

لأن  يوؤهلهم  موقع  يف  فاإنهم  بها  يعي�سون  اأو  ميرون  التي  املناطق  �سكان  يوم  كل 

بذلك، عن طريق  فيح�سلوا  بها  املرتبطة  والتفا�سيل  الفنية  الأ�سياء  يوميا  يجمعوا 

معلومات �سفوية اأو كتابية، بالر�سم اأو ال�سورة، على كنز من الوثائق �ست�ساعف 

القيمة الفنية لتلك الآثار املجمعة. اإن الهدف من هذه التعليمات هو توجيه 

الإر�سادات  واإعطاوؤهم  عمل،  منهج  من  ومتكينهم  واملجمعني  الباحثني 

املعقولة ح�سب تخ�س�سات خمتربة.« 

بال�سحراء  جمعها  قد  الإن�سان  متحف  مواد  معظم  اإن 

اجلي�س  �سباط  من  كبري  عدد  وكذا  واإداريون  وع�سكريون  م�سافرون 

اأ�سلحة  ال�ستعمارية  احلقبة  هذه  يف  جمعت  ولقد  الكولونيايل. 

نالت  وقد  البي�سانية؛  والدروع  وال�سكاكني  الرماح  قبيل  من 

نالت  كما  الكولونيايل  اجلي�س  �سفوف  يف  ال�سباط  بع�س  اإعجاب 

ريب  بال  ذلك  ويرجع  تلك،  الفر�سان  الرحل  جمتمعات  اإعجابهم 

اأر�ستقراطية  لقيم  تقا�سم  يوجد  القائمة،  الختالفات  خلف  اأنه  اإىل 

مي�سمري بيري  مثل  ل�سباط  �سهادات  اأي�سا  وتوجد  م�سرتكة.  وحربية 

موريتانيا  غرب  بجنوب  اأدرار  دائرة  يحكم  كان  الذي   )Pierre Mesmer(

لي�سبح بعدها حاكما على هذا البلد بني h 1952 1954 اأو للجرنال كلود لوبورين 

الأمر  اأن  لو  كما  و�سيانتها،  الآثار  جمع  يف  املتمثلة  التح�رص  على  الباعثة  الق�سية  هذه  يف  امل�ساهمة  م�سوؤولية 

يتعلق باإ�سالح ما اأف�سده ال�ستعمار وما �سببه من تقهقر ثقايف : »لكي نعيد ملتحفنا الإثنوغرايف املكانة التي تليق 

به بني املتاحف الكربى يف العامل، يكفي اأن ي�ساعدنا الذين يعي�سون بعيدا عن الوطن الأم 

من موظفني و�سياح اأو معمرين يف ت�سكيل هذه املجموعات. ومبا اأن هوؤلء يخالطون 

لأن  يوؤهلهم  موقع  يف  فاإنهم  بها  يعي�سون  اأو  ميرون  التي  املناطق  �سكان  يوم  كل 

بذلك، عن طريق  فيح�سلوا  بها  املرتبطة  والتفا�سيل  الفنية  الأ�سياء  يوميا  يجمعوا 

معلومات �سفوية اأو كتابية، بالر�سم اأو ال�سورة، على كنز من الوثائق �ست�ساعف 

القيمة الفنية لتلك الآثار املجمعة. اإن الهدف من هذه التعليمات هو توجيه 

الإر�سادات  واإعطاوؤهم  عمل،  منهج  من  ومتكينهم  واملجمعني  الباحثني 

املعقولة ح�سب تخ�س�سات خمتربة.« 

اجلي�س  �سباط  من  كبري  عدد  وكذا  واإداريون  وع�سكريون  م�سافرون 

اأ�سلحة  ال�ستعمارية  احلقبة  هذه  يف  جمعت  ولقد  الكولونيايل. 

نالت  وقد  البي�سانية؛  والدروع  وال�سكاكني  الرماح  قبيل  من 

نالت  كما  الكولونيايل  اجلي�س  �سفوف  يف  ال�سباط  بع�س  اإعجاب 

ريب  بال  ذلك  ويرجع  تلك،  الفر�سان  الرحل  جمتمعات  اإعجابهم 

اأر�ستقراطية  لقيم  تقا�سم  يوجد  القائمة،  الختالفات  خلف  اأنه  اإىل 

مي�سمري بيري  مثل  ل�سباط  �سهادات  اأي�سا  وتوجد  م�سرتكة.  وحربية 

Pierre Mesmer(

لي�سبح بعدها حاكما على هذا البلد بني 
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)le Général Claude Leborgne( الذي كان عن�رصا من فريق الرحل على اجلمال. وقد و�سل الأمر بكل هوؤلء 

اإىل احلديث عن »بي�سنتهم« وهو م�سطلح يحيل يف الواقع على اأنهم اأ�سبحوا ب�سكل اأو باآخر  بي�سانا يتعلمون لغة 

ال�سكان وهي احل�سانية كما يعرفون اأن�سابهم ومالحمهم القبلية واأحداث حروبهم ووقائعها والطريقة التي ميتطون 

بها اإبلهم ويكت�سبون معرفة عميقة بال�سحراء.

Ú©ªéŸG AÉª°SCGh ájhGôë°üdG áYƒªéŸG á©«ÑW

تتكون جمموعة متحف الإن�سان )Musée de l’Homme( من 444 حتفة بي�سانية؛ ففي �سنة 1931 وهبت 

حكومة اإفريقيا الغربية الفرن�سية مائة اأثر، مكونة اأ�سا�سا من اأ�سلحة واأدوات من خ�سب و�ستجدد هبتها �سنة 1934 

بـ 46 حتفة كانت بحوزة مع�سكر مبنطقة ترارزة )Trarza(. ويف عام 1933 �سيمنح �سابط مقيم مبوريتانيا وا�سمه 

دييغو برو�سي ) Diego Brosset ( 33 مادة. وقد اأبان هذا ال�سابط عن اهتمام �سديد بالثقافة البي�سانية لأنه كتب 

حول جمتمع �سيادين �سحراويني، هم النماديون )les Némadi(، مكيا بني اخليال والإثنولوجيا بعنوان »رجل 

.)Un homme sans l’occident( »مبناأى عن الغرب

ويف �سنة 1938، جلب تيودور مونو )Théodore Monot( الذي رحل عدة مرات اإىل موريتانيا 16 اأثرا من 

الطني من تاكانت )Tagant( وهي منطقة تقع ب�سمال موريتانيا. و�سي�سارك املعهد الفرن�سي للدرا�سات الإفريقية 

Le Bulletin de l’IFAN - يف  بال�سينغال والذي �سين�رص دورية علمية ي�رصف عليها تيودور مونو  -  املوجود 

وهي   )NAFI( 57 عمال من ترارزة جتميع املواد ال�سحراوية. وهكذا �سيهب املعهد الفرن�سي لإفريقيا ال�سمالية 

لتهييء   1938 �سنة  �سحراوية  70 حتفة  �سيقتني  كما  تاكانت.  من  اأثرا  و19  موريتانيا  بجنوب غرب  تقع  منطقة 

1937 – 1938 حول ال�سحراء، ومل يكن ي�سم التحف البي�سانية وحدها، بل كذلك حتفا  املعر�س الدويل يف 

للطوارق واأخرى من ال�سحراء اجلزائرية وال�سحراء املغربية.

ويف عام 1938 �ستجلب اأوديت دو بيكودو )Odette du Pigaudeau( 80 حتفة. و�ستكون اأوديت، الر�سامة 

والكاتبة، ب�سحبة �سديقتها ماريون �سينون�س )Marion Sénones( وهي ر�سامة اأي�سا، من اأوىل الن�ساء الالئي 

 
3

الأكيدة  الإثنوغرافية  قيمتها  لها  كثرية  مكيات  ذلك  من  و�ست�ستقي  اجلمال،  ظهر  على  موريتانيا  ا�ستك�سفن 

واأ�سهرها: »حفاة عرب موريتانيا«؛ كما �ستلتقط �سورا عديدة وتنجز ر�سوما كثرية حول حياة البي�سان. و�ستعمل 

اأي�سا على ن�رص مقالت يف جملة ه�سبريي�س متودا )Hespéris Tamuda( حول الأدوات التقليدية اأو الأ�سكال 

مو�سوع  وهذا  العائلية،  والو�سعية  ال�سن  ح�سب  وذلك  �سفائرهن،  البي�سانيات  الن�ساء  بها  ت�سد  التي  الرائقة 

 .
4
عملنا فيه كثريا

تقدمي  على  عمل  وقد  الإن�سان،  مبتحف   1960 �سنة  كبري  ملعر�س  مو�سوعا  كذلك  ال�سحراء  كانت  وقد 

جـورج  اأتى  وهكذا  الفنية.  منتجاتها  عرب  املادية  عي�سها  واأمناط  ال�سحراوية  املجتمعات  خمتلف  اأعراف 

احلو�س  اأي  موريتانيا  �رصق  من  مادة   20 بـ  والباحث  الإداري  وهو   )Georges Duchemin( �سومان  دي 

متحف  نظمه  ملوريتانيا  معر�س خ�س�س  اأقيم   ،1992 �سنة  اأي  فقط،  الزمن  من  عقدين  وقبل   .)le Hawdh(

الإن�سان  متحف  لتحف  عر�سا  بباري�س  العربي  العامل  معهد  اأي�سا  و�سهد   )le Musée d’Aquitaine( اأكيتني 

املتعلقة مبوريتانيا ل�سيما خيمة.
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لأنه  جدا  مدودا  البي�سانية  الأدوات  عر�س  �سيكون   )musée du Quai branly( برانلي  كي  مبتحف 

�سيقت�رص على مو�سوع واحد هو و�سادة مزخرفة بفخامة من بوتيليميت )ترارزة Boutilimit( انتقيت قبل 1934، 

وم�سدرها من متحف الإن�سان كذلك. غري اأن من�سة للو�سائط املتعددة اأن�سئت يف معزل عن الأ�سياء املعرو�سة 

. وقد اختريت 
5
وقد كان املجتمع البي�ساين ممثال فيها بوا�سطة زخرف �سغري اأجنزته حول الإغراء يف هذا املجتمع

هذه التيمة املتميزة لأن البي�سان ميار�سون التغزل ممار�سة ظريفة نابعة من الرتاث ال�سفوي لهذا املجتمع امليال اإىل 

باللغة احل�سانية، كما  اأ�سعار عديدة يف هذا امل�سمار  بانتقاء  الغزل والق�سيدة الغزلية، وهو مو�سوع عملت فيه 

، علما باأن ال�سعر من �سميم الرتاث »غري املادي« الغني لهذا املجتمع 
6
حللتها من وجهة نظر العالقات بني اجلن�سني

- مثله يف ذلك مثل الأمثال والأحاجي واحلكايات والأ�ساطري واملو�سيقى والرق�س، وهو تراث ينبغي �سيانته كما 

ي�سان الرتاث املادي لهذا املجتمع.

ájhGôë°üdG ∞ëàdG áYƒª›h ‘GôZƒæKE’G π«JÉ°Tƒf ∞ëàe

(jean Gabus) ƒHÉZ ¿ÉL : óMGh πLQ É¡©ªL »àdG

يتوفر متحف نو�ساتيل الإثنوغرايف الذي زرته �سنة 2009 على جمموعة هامة من الأ�سياء املوريتانية انتقي 

اأغلبها على يد جان غابو الإثنولوجي وعامل املتاحف الذي ولد عام 1908 وتويف �سنة 1992. وما يزال الإهداء 

 : الإثنوغرايف كما لل�سحراويني  للمتحف  املتوهج   وا�سحا رنانا يعلن حبه 
7
اأحد كتبه الذي كتبه جان غابو يف 

اأحببته ب�سغف كبري خالل �سبع وثالثني �سنة واإىل كل ال�سحراويني  لنو�ساتيل الذي  »اإىل املتحف الإثنوغرايف 

الذين اأحببتهم اأكرث، حتى اأكون مو�سوعيا«. لقد اأ�سبح جان غابو بالفعل مديرا ملتحف نو�ساتيل الإثنوغرايف من 

1945 اإىل 1978 ومديرا ملعهد الإثنولوجيا بجامعة نو�ساتيل من 1949 اإىل 1974. وتعود جمموعات هذا املتحف 

اإىل اآخر القرن الثامن ع�رص لأن املجموعة الأوىل اأن�سئت بف�سل قاعة للتحف الفنية النادرة ت�سمى »قاعة التاريخ 

. وبعد ذلك يف 
8
الطبيعي« اأهداها اجلرنال دي مورون ) le général de Meuron( �سنة 1792 اإىل مدينة نو�ساتيل

�سنة 1834 نقلت هذه »النوادر الإثنوغرافية« التي ت�سم اأكرث من 250 حتفة اإىل متحف التاريخ والآثار.

ويف �سنة 1904 راأى املتحف الإثنوغرايف النور يف فيال �سانت نيكول )villa de St-Nicolas( اجلميلة التي 

اأهداها اإىل مدينة نو�ساتيل جيم�س فريدناند دي بوري )James Ferdinand de Pury( وهو تاجر تبغ جمع ثروة 

بالربازيل وتزوج امراأة برازيلية. وقد كان »�رصطه الوحيد اأن ت�سبح هذه الفيال مقرا ملتحف اإتنوغرايف اإذ مل يكن 

مقره احلايل ليت�سع لعر�س ذخائره«، علما باأن وفاة ابنة هذا التاجر مبكرا، اأي يف ربيعها الرابع ع�رص، حرمته من 

. لقد كان هذا الرجل ذو احل�س الفني املرهف والإن�ساين »يريد 
9
»متعة ترك هذا ال�سكن اإرثا لذرية من �سلبه« 

اأن يكون منظر هذه الفيال اجلميل والروؤية التي متنحها ويتمتع بها يف متناول كل الذين قد يفدون لزيارة املتحف 

الإثنوغرايف« )امل�سدر نف�سه :50(. وذلك وعد مل يخلف لأن املتحف ما زال مينح للزائرين م�سهدا رائعا يطل 

على بحرية نو�ساتيل.

متحف  لفائدة  »نداء   1905 �سنة   ،)Charles Knapp( كناب  �سارل  الإثنوغرايف،  املتحف  مافظ  كتب 

نو�ساتيل الإثنوغرايف« يحث فيه املواطنني على التربع باأ�سياء قد يكونون جمعوها باخلارج، وهو ن�س ي�سع م�سبقا 

ما ورد يف »التعليمات املوجزة ملجمعي التحف الإثنوغرافية« نظرا للطريقة التي �رصح بها دور متحف اإتنوغرايف 

ولالهتمام الذي اأوله للمعلومات التي ينبغي اأن ت�ساحب التحفة مثل ا�سمها املتعارف عليه، وم�سدرها اجلغرايف 

والإثني، وكذا تاريخ �سنعها : »بف�سل الهبة الكرمية التي منحها ال�سيد جيم�س دي بريي �سيمكن ملتحف نو�ساتيل 

الإثنوغرايف، الذي ل ي�سعه موقعه احلايل بالطابق الأر�سي ملتحف الفنون اجلميلة، اأن ينتقل قريبا اإىل الفيال التي 
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كانت بحوزة مالكها ب�سان نيكول. و�ستكون هناك ثمان قاعات خم�س�سة لأوروبا واآ�سيا واإفريقيا واأمريكا ال�سمالية 

واأمريكا اجلنوبية واأقيانو�سيا واملناطق القطبية مفتوحة للعموم. و�ستمكن املجموعات امل�سنفة وفق ت�سميم منهجي 

من اإبراز م�ستويات ح�سارات �سعوب املعمور املختلفة. وناأمل اأن ي�سبح متحف �سان نيكول، الفريد من نوعه 

ب�سوي�رصا، مركزا مرموقا للدرا�سات ل يدرك قيمته اأهل الخت�سا�س وتالمذة موؤ�س�سات تعليمنا العمومي فقط، 

ليكون  لكن  قطعا.  التاريخ  يذكرها  التي مل  الب�رصية  اجلماعات  معرفة و�سعية  يرغبون يف  الذين  اأولئك  بل كل 

األ تت�سم املجموعات الأثرية الإثنوغرافية بكثري من الثغرات. ولجتناب التنقيالت القريبة  الأمر كذلك ينبغي 

الأجل فقد رغب التوفر على اأكرب عدد ممكن من التحف قبل مبا�رصة و�سعها ب�سفة نهائية يف الأماكن املخ�س�سة 

لها. ولهذا جنيز لأنف�سنا اأن نوجه اإىل كل مواطنينا نداء حارا لفائدة املتحف الإثنوغرايف، ونحن واثقون من اأن 

�سوتنا �سيجد لديهم �سداه. كثريون هم اأولئك الذين جلبوا معهم من اإقامتهم ببلد اأجنبي جمموعات لتحف 

�سنعها الأهايل. ول �سك اأن اأ�سحاب هذه التحف متعلقون بها نظرا ملا متثله عندهم من ذكريات، لكننا ناأمل اأنهم 

�سي�سحون بها لفائدة جمموعات عمومية مفيدة للجميع، عالوة على اأنه مع مرور ال�سنني قد ت�سيع كثري من هذه 

القطع اأو ي�سيبها التلف. اإن حتفة معزولة، تبدو من غري دللة يف حد ذاتها، ميكنها اأن تكت�سب اأهمية حقيقية اإن هي 

كملت جمموعة تكملة لئقة؛ اأما الأ�سخا�س الذين ل ميكنهم، ل�سبب اأو لآخر، اأن يتخلوا جمانا عن املجموعات 

التي بحوزتهم فهم مطالبون اأول مبنحها ملتحفنا الذي �سريى، يف حدود الإمكانيات املتوفرة لديه، اإن كان ي�ستطيع 

املحلي،  الإ�سم  ثم  القبيلة،  وا�سم  للتحف،  الأ�سلي  البلد  دقة  بكل  يبينوا  اأن  الواهبني  من  ويرجى  اقتناءها... 

.
10

والإ�سم الفرن�سي لهذه الآثار وتاريخ �سنعها اأو اقتنائها...«

باملائة  80 بن�سبة  خم�س�سا  كان   1945 �سنة  الإثنغرايف  نو�ساتيل  ملتحف  مديرا  غابو  جان  �سار  عندما 

لـ »اإفريقيا ال�سوداء« نظرا، من جهة، لهبات قاعات التحف النادرة التي �سكلها اأفراد البعثات التب�سريية اأو التجار 

اأو  بالكونغو  وخ�سو�سا  املنطقة،  هذه  يف  القطن  اأو  للن�سيج  جتارية  وكالت  ميلكون  كانوا  الذين  ال�سوي�رصيون 

اأنغول، ونظرا من جهة اأخرى ملا قام به اأ�سالف جان غابو من جتميع لالآثار يف هذه البلدان، ول �سيما اأنغول اإثر 

 )Théodore Delachaux( يف 1932، وهو مافظ املتحف يف خ�سم البعثات امليدانية 
11

بعثة تيودور دول�سو

الأوىل فيما بني احلربني.

اإفريقيا ال�سمالية وخا�سة ال�سحراء  هكذا �سيقرر جان غابو تكملة جمموعات هذا املتحف بالآثار الآتية من 

من عند البي�سان والطوارق، ليغري امل�سار بذلك تغيريا جذريا لأنه كان قد اأجنز اأبحاثه مابني 1939h 1938 حول 

 )les Inuit( الذين كان ي�سميهم اآنذاك بالإ�سكيمو الكاريبو )Esquimaux-Caribou( بعد اأن فتنته 
12

الإنويت

 )Iglus( اإغلو�س  عنوانه  موؤلف  عن  �ست�سفر  اأبحاث  وهي   ،
13

)Knud Rasmussen( را�سمو�سن  كنود  اأعمال 

.)1943( Fribourg وعن اأطروحة يف الإثنولوجيا بجامعة فريبورغ )1940(

الإنويت واملجتمعات  التقارب« بني جمتمعات  اأجري معه »عالقات   
14

لكن جان غابو �سي�سجل يف حوار

ب�سبب  اأفرادها  لدى  قد منت  مت�سابهة  واإىل كون »عقليات«  ترحايل  لهم منط عي�س  اأن  اإىل  بالنظر  ال�سحراوية 

اأو �سحراء الرمال. واإن قراأنا موؤلفات جان غابو  تكيفهم مع ميط  قا�س �سواء تعلق الأمر ب�سحراء ال�سقيع 

حول الإنويت واملوريتانيني اأمكننا فعال اأن ن�ست�سف اهتمامه البالغ ب�سكن الرحل يف هذين املجتمعني وبال�سيد 

الإنويت،  مثل  ذلك  يف  مثلهم  بالكالب  ي�سطادون  الذين  النمادي  جماعات  مبوريتانيا  در�س  قد  لأنه  فيهما، 

وميتلكون معرفة عميقة بفك رموز الآثار التي تخلفها احليوانات يف الرمال اأو الثلوج، وهو اأمر اأثار اإثارة خا�سة 

اهتمام هذا العامل الإثنولوجي. 



272

لقد قام جان غابو بعدة بعثات علمية اإىل ال�سحراء ما بني h 1947 1955 جلب منها ما جمموعه 2691 حتفة 

فنية، 150 �سمنها من اجلواهر واحللي. وقد ركز يف احلوار ال�سابق ذكره على اأهمية موقف الإثنولوجي املراعي 

لحرتام املجتمع الذي ي�ست�سيفه؛ وهكذا حكى اأنه عندما كان ياأتي اإىل خميم ما فاإنه كان يوقف جمله وينتظر 

باأناة قدوم اأحد اأفراد املخيم حتى ميكنهم بذلك من الوقت الكايف ل�ستقباله باحلفاوة املعهودة لل�سكان وبالكرامة 

التي تليق بالطرفني؛ فتدب احلركة يف املخيم، وغالبا ما كان رئي�س القوم هو الذي ياأتي ليحييه وي�ساأله عما راأى 

يف طريقه ويدعوه �سيفا بني قومه.

واإ�سافة اإىل ما �سبق، لحظ جان غابو اأنه اإن كان على الإثنولوجي اأن »يكون جزءا من الأثاث« كما  يو�سي 

بذلك العامل الأنرثوبولوجي كلود ليفي �سرتاو�س )Claude Lévi-Strauss(، فاإن هذا الأمر من قبيل الوهم اأي�سا، 

لأن الإثنولوجي بالرغم من تقم�سه الوجداين وتكيفه مع املجتمع املدرو�س فاإنه يظل خمتلفا عن اأفراده ب�سبب 

النا�س واحل�سول على معلومات  اأن الوقت لزم لك�سب ثقة  اأي�سا  لون ب�رصته وحركاته وت�رصفاته. وقد �سجل 

ذات قيمة، ولحظ يف ذلك عن �سواب اأن الإثنولوجي ل يح�سل على بع�س املعطيات التي يبحث عنها اإل لأنه 

ل يتحدث عنها اأبدا من بعد ؛ وهذا در�س اختربت �سحته ب�سفتي اإثنولوجيا يف املجتمع البي�ساين، وهو در�س 

ي�سدق كذلك على احلياة ب�سكل عام.

اإ�سافة اإىل ما �سبق ي�سجل جان غابو يف كتاباته الفارق املوجود يف امليدان بني ال�رصامة التي ينبغي اأن يتحلى 

قد  اإنه  الأهايل حتى  قبل  ال�سيافة من  با�ستقبال حار وبكرم  التحف وبني كونه يحظى  الذي يجمع  الباحث  بها 

اأنه يف املخيمات اأو قرى البادية، اأي يف جو ي�ستقبل فيه  ين�سى من جراء ذلك اأهدافه الأ�سا�سية : »نعرف طبعا 

الإن�سان مثيله بحرارة، تبدو جميع العبارات من قبيل »ا�ستمارة« اأو »نظام« اأو »منهج« �سخيفة ومهينة ومقيدة. 

لكنه ينبغي للباحث وهو يف امليدان يجمع التحف، اأن يجعل ن�سب عينيه املعر�س و�سياقه وكذا م�ستلزمات كل 

تقنية(  )اأداة، طريقة، حركة  التقني  وال�رصح  اخلام(  )املادة  الو�سط   : لتقدميها  اإىل عنا�رص عديدة  �ستحتاج  حتفة 

.
15

وال�رصح الوظيفي )اقت�ساد، حياة اجتماعية، طقو�س( ثم ال�رصح التاريخي اإن اأمكن ذلك. ل �سيء اعتباطي« 

)Mederdra( التحف يف موريتانيا على وجه اخل�سو�س، لدى �سناع مذرذرة لقد جمع جان غابو هذه 

اأقام  منطقة  وهي   )Walata( بولتة  التقليديني  ال�سناع  لدى  وكذلك  بالرتارزة   )Boutilimit( وبوتلميت 

كانوا  الذين  ال�سحراويني  ال�سيادين  من  جماعة  وهم  النماديني،  حول  اأبحاثه  اإجناز  ق�سد  طويلة  مدة  بها 

النماديني« وغيمار  »ولتة  هو  كتابا  عنهم  كتب  وقد   ،
16

اليوم وجود  لها  يعد  مل  بكالبهم  الغزلن  ي�سطادون 

Walata et gueïmaré des Nemadi17( و�سارك يف اإنتاج �رصيط �سنة 1976 بدعم من املركز الوطني للبحث 
(

طور  يف  وقتها  كان  الذي  ال�سيادين  من  املجتمع  هذا  للنماديني«،  »قن�س  اآخر  وعنوانه  الفرن�سي،  العلمي 

النقرا�س، والذي قال عنه : »ما زال النماديون ميتلكون معرفة فريدة باملجال - وذلك �رصط من �رصوط عي�سهم 

- وقد كان من الالزم العمل على ت�سجيل ذلك عن طريق ال�سورة اعرتافا ب�سجاعتهم يف احلياة. اإن ال�سحراء 

هي بطاقة هويتهم وهي عند اأجيالهم ال�سابة لقب �رصف ونبل ينبغي �سيانته وعدم ن�سيانه اإذ ل األقاب اأخرى لها« 

. وقد اأجنز جان غابو �رصيطني حول ولتة اأحدهما بعنوان »الزمن املعلق« )Le temps suspendu( والآخر 
18

.
19

بعنوان �رصيعة القراآن La loi du Coran ويدور مو�سوعه حول التعليم القراآين

 )1 الرحل واأثاثهم واأدواتهم وحليهم )ال�سورة  ب�سكن  الفنية،  للتحف  لقد اهتم جان غابو، ب�سفته جممعا 

وبلعبهم )ال�سورتان 24h 23( وباأدوات حياتهم اليومية مثل الغاليني )ال�سورة 2( والأقداح امللونة )ال�سورة 3( 

اأو الأ�سياء امل�سنوعة من اجللد )ال�سورة 23(. كما ت�ستاأثر باهتمامه بع�س الأ�سياء التي تبدو غري ذات دللة تذكر، 
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لكنها تعرب عن املجتمع وي�سميها »الأدوات ال�ساهدة« وهي عبارة تذكر مبقولة 

»وثائق الإثبات« التي ي�ستعملها مار�سيل غريول )Marcel Griaule( ومي�سيل 

لريي�س )Michel Leiris( يف »التعليمات املوجزة ملجمعي الآثار الإثنغرافية«. 

و�سيذكر غابو بذلك طالبته يولند ت�سودي )Yolande Tschudi( �سنة 1974 

عندما اأر�سلها لتجميع بع�س التحف يف الرتاب الطوارقي التي ي�سميها بحنو 

 
20

كرام كرام )Cram-Cram( ن�سبة اإىل الكويرات امل�سوكة ال�سغرية ل�سجرية

�سادقة  مراآة  هو  اإثنوغرافية  جمموعة  يف  عنه  نبحث  ما  »اإن   : بالثياب  تعلق 

للحياة اليومية كما هي، غنية كانت اأو فقرية، ذات جمالية اأو بدونها؛ ول دخل 

لذوقنا يف ذلك. اأرفقي مع كل ما تبعثني به جردا مف�سال ولتحمل كل حتفة رقما 

.
21

اأو اإ�سارة معينة حتى اأمتكن من و�سعها يف اإطارها رغم عدم ح�سورك«

وقد كان غابو يويل اهتماما كبريا للطرق التقنية التي ي�ستعملها ال�سناع 

التقليديون )اأو ملعلمني( وللمواد الأولية ول�سنع الألوان. ويف هذا ال�سدد فاإن 

تقنيات اإ�سالح الأدوات يف املجتمع البي�ساين تكت�سي اأهمية خا�سة وموؤثرة 

بالنظر اإىل طابعها العتيق والناجع معا، ذلك اأن احلداد ي�ستطيع اأن يرقع قدحا 

ميكنها  ال�سانعة  اأن  كما   )4 )ال�سورة  الأ�سفر  النحا�س  من  ب�سفيحة  م�سقوقا 

اأن ت�ستعمل تقنية متت ب�سلة اإىل اخلياطة للم اأجزاء قدح مك�رص )ال�سورة 5(

ترقع  اأو   )6 )ال�سورة  اخليمة  فلجان  اأ�رصطة  بها  جتمع  التي  ذاتها  بالطريقة 

التقليديون  ال�سناع  مينح  هكذا   .)7 )ال�سورة  للتلف  معر�سا  خمطوطا  بها 

لـ »الأداة اجلريحة« – على حد التعبري اجلميل الذي ا�ستعمله غاييتانو �سبريانثا 

 19 من  برانلي  بـالكي  نظمه  الذي  املعر�س  لت�سمية   )Gaetano Speranza(

باإحداثهم  جديدة  – حياة  باإفريقيا  الرتميم  حول   2007 �ستنرب   26 اإىل  يونيو 

ندوبا بينة غري مموهة ت�سبح عن�رصا وجزءا ل يتجزاأ من ال�سيء املرمم، كما تبني 

للناظر الأثر ال�سانع املرمم لهوؤلء ال�سناع.

 ,Iô¨°üe Gôaƒ°SÉJ : 23 IQƒ°üdG
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ال�سحراوية«  احلرفية  »التقنيات  عنوانه  كبريا  معر�سا   1950 �سنة  غابو  جان  نظم  الأدوات  هذه  من  انطالقا 

 حيث �سيعر�س تقنيات ال�سناع )ملعلمني( ال�سحراويني مربزا 
22

اأثناء العمل بو�سطهم« اأو »ال�سناع التقليديون 

يف ذلك التحف ب�سور وجم�سمات؛ وقد كتب يف هذا املعر�س يقول: »اإن معر�سنا املوؤقت هذا ات�سم بطموح 

وو�سف   .
23

الفرد« احرتام  التالية:  الفكرة  جت�سيد  اإىل  �سعى  بل  جامدة،  اأ�سياء  بعر�س  الكتفاء  عدم  يف  يتمثل 

 )1967:38( فيقول: »كنا نود اأن ت�ستطيع القاعة 
24

بتف�سيل غاياته املتحفية يف دليل متحف نو�ساتيل الإثنوغرايف

كلها حكاية تاريخ �سعب �سغري �سحراوي مب�ساعدة اأدواته املعرو�سة يف واجهات زجاجية واطئة اأو مدجمة يف 

 كما 
25

اأم ركبة – حزمة من النجيليات،  اأو ح�سري يف طور ال�سنع مع مادتها الأولية  اأفقيا  اجلدار: نول مركب 

اأو زخرفته مبخرز غري  اأجل خياطة ح�سري  اأ�رصطة من  – اأو جلود مدبوغة مقطوعة على �سكل  البي�سان  ي�سميها 

 : اإزميله الذي ي�ستعمله لنق�س �سليب، �ستائره ومنق�سه ومظفاره يف 
26

حاذق اأو م�سوط قدمي ثم باأدوات ال�سانع

اخلراطة واأختامه واأخريا تلك الألوان التي ت�ستعملها الإ�سكافات للجمع بني الأ�سداف )ال�سورة 8( وم�ساحيق 

الزجاج امللون التي ي�ستخدمها �سناع الدرر »�رص�س اخلادم« ثم »الرنار narrar« وهو اللون املماثل خل�رصة مرارة 

احليوانات و»احلمام« ذلك اللون الوردي ال�سارب اإىل البنف�سجي الذي ي�سبه لون عنق اليمام؛ ثم اإن لالألوان 

ن�سيبا من ال�سماء »الأخ�رص الفريوزي« والأزرق الذي ت�ستحيل ماكاته«.

البي�سان  57« متحور حول  »ال�سحراء  بعنوان  الأول على معر�س  امل�رصف  1957 كان جان غابو  �سنة  ويف 

والطوارق؛ كما نظم عام 1971 معر�سا حول الطوارق يف خميم اأعيد ت�سكيله حيث �سيعطي اأولوية– بالإ�سافة 

ال�سناع  تقنيات  – لتقدمي  واملوريتانيني   )Inuit( الإنويت  حول  اأبحاثه  منذ  �سغله  الذي  ال�سكن  مو�سوع  اإىل 

الطوارق و»اأ�ساليبهم« ؛ وقد اأرفق كل ذلك بن�سو�س واأ�سعار و�سور فوتوغرافية.

ä’’ódGh ≈æ©ŸG ÚH ™ªŒ áaÉ–

املعر�س �سهادة علمية على املجتمع ويف  يت�سور   ،
27

اآنفا املذكور  املقطع  اإن جان غابو، كما يدل على ذلك 

والجتماعي  الثقايف  البعد  عن  يعرب  ل  بذلك  وهو   ، »الفرجة«  قبيل  من  للحوا�س  جمالية  ن�سوة  نف�سه  الوقت 

للمجتمع املعني فح�سب، بل اأي�سا عن بعده املح�سو�س والعاطفي: »اإن كل معر�س هو مقالة اإن�سانية وفرجة، بل 

ينبغي اأن يكون كذلك؛ وهو باخت�سار - على امل�ستوى التقني - تاأليف ت�سمى عنا�رصه �سكال ومادة لل�سيء واألوانا 

وتاأثريات �سوئية. وتعترب اللوحات والواجهات الزجاجية والن�سو�س دعائم وخلفية ووقاية، لكن اأي�سا جزءا ل 

يتجزاأ من الديكور، لها اإنارة جيدة م�ستقلة وزجاج فاخر وتنا�سق معماري وتوزيع متكافئ حجما ومظهرا بقدر 

يجعل كل ذلك خالبا بفعل البقع ال�سوئية ملجموعات الواجهات الزجاجية؛ بالإ�سافة اإىل ما �سبق يقت�سي الأمر 

م�سامري زخرفة - تكاد تكون فظة لكنها �سهوانية بع�س ال�سيء اأي�سا - تتناغم مع التحف وتزيدها حرارة وحياة. 

الديداكتيكي واملق�سود  الفكر  للمو�سوعات، ذلك  الثقايف  الطابع  بطبيعة احلال  املادي ي�ساف  املظهر  واإىل هذا 

به بنية معينة وت�سل�سل زمني لالأحداث وبحث عن اأ�سداء �ساعرية قادرة - مثل اأية حتفة فنية اأ�سيلة - على نقل 

انفعالت احلياة عرب اأ�سياء جامدة« .

 ∞ëàŸG .·ôe ´ôb 5 IQƒ°üdG

2009 .π«JÉ°Tƒæd ‘GôZƒæKE’G

 §«fl AõL 6 IQƒ°üdG

 ,áª«ÿG §FGöT øe

2011 á∏NGódG



275  اجملموعــــــات احصلراويــــة بمحتف كـــي برانلـــــي

يف  م�رصفة  مكانة  نال  ال�سحراوية  التقليدية  ال�سناعة  جمال  فاإن  هكذا 

معر�س »ال�سحراء 57« : »ل نفكر بتاتا يف اإعطاء اأي در�س ول اأي تف�سري لكننا 

نود فقط اأن ن�سبب اللقاء بفن يجهله الكثريون وبعنا�رص زخرفية جميلة لكن 

لتفا�سيل  مكربة  ور�سوم  �سور  اأجنزت  ذلك  ولتحقيق   .
28

اإليها« ينتبه  اأحد  ل 

فنهم  اإبراز  من  متكن   )9 )ال�سورة  البي�سان  ال�سناع  اأبدعها  زخرفية  عنا�رص 

واأ�سلوبهم اخلا�س وكذا املتخيل الثاوي خلف اإبداع هذه الأ�سكال والعنا�رص. 

: » يف معر�س »ال�سحراء 57« ت تكبري 
29

وي�رصح ذلك جان غابو عندما يقول

عن�رص مميز لزخرفة حقيبة جلدية )تا�سوفرا tassoufra( بي�سانية من بوتيليميت 

على  مرة  ع�رصين  اأو  مرات  ع�رص   )Tagant )تاكانت،  من  واأخرى  برتارزة 

اأما  للطوارق وجوهرة.  قفل  نق�س  �سورة  ذاتها كربت  وباملقايي�س  ر�سام.  يد 

كربها  فقد  وب�سكلها  بها  لتداخلها  نظرا  لقدح  جيدا  املقروءة  غري  املنقو�سات 

ر�سام كذلك. ولهذه الطريقة اأهداف ثالثة :

 )mallem ،فعند ال�سانع البي�ساين )ملعلم : ™fÉ°üdG ájDhQ øY ∂dòc ÒÑ©àdG

باملليمرتات  امل�سنوعة  لالأداة  عالقة  ل   )enhaden )اإينها�سن،  الطوارقي  اأو 

املربعة القليلة للم�ساحة احلقيقية؛ اإنه يندرج �سمن عامل فنه ويف احلقل ال�رصي 

اإزميله.  به  ما يقوم  اأخرى غري  اأمورا  املعدن  اإنه ي�سقط على  خلياله واأحالمه. 

واأحيانا اإمنا يكون النتقال الذكي عرب هذه امل�ساحة ال�سغرية جدا من ال�سناعة 

اأ�سلوبا«، على حد  بوا�سطته  الأ�سكال  ت�سبح  الذي  الفن »هذا  اإىل  التقليدية 

قول مالرو )Malraux(، عندما يتعلم ال�سانع كيف يتحرر من اآلية الديكور 

التقليدي كي مييز عن�رصا زخرفيا. اإنه يتعامل معه بحق مثل اإبداع. اإن الأمر 

يتعلق بعمل فني، من اإبداعه ال�سخ�سي، ا�ستطاع اأن يعرب بوا�سطته ويكون هو 

فيما يخ�س  بتيفناغ  )اأو  بنق�س حروف عربية  ين�س على ذلك  اأنه  نف�سه، كما 

الطوارق(: »هذا من �سنعي اأنا اأحمدو« . بتكبري ال�سور حاولنا اأن ن�ستح�رص 

ونقرب من الإدراك ال�سورة الداخلية التي تكون لدى ال�سانع حول ما اأبدعه.

معاملها،  بالأحرى  اأو  اأي�سا،  الطريقة  هذه  وفق   :Ö«dÉ°SC’G  π«∏–  ≥«bóJ

وهذا الأمر �سيمكن اإن�سانا موريتانيا اأن يتعرف على التحفة �سمن حتف اأخرى 

عديدة ويقول : هذا من �سنع ترارزة اأو احلو�س اأو اأدرار، هذا اإن مل ي�سف 

قائال : »اإن هذا العمل ملحمد �سيدي �سانع -معلم- من اأطار« .

اأو رداءته ل  بالإزميل  العمل  á∏ª©à°ùŸG á«æ≤àdG: فجودة   ¥ô£dG  QÉ¡XEG

تفلت من ال�سورة املكربة – هذا الناقد الذي ل يت�سامح – لأن ذلك ي�سمح 

 اأم 
30

بروؤية ماذا يعرف ال�سانع من �سنعته وهل هو ناقل ل غري، فر�سته طبقته

فنان ماهر« .

 .(ÜöT á«fBG) ¿ƒ∏e ´ôb :3 IQƒ°üdG
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بعنوان  1958 �سنة  الأول  ال�سحراوية،  التحف  يف  بديعني  كتابني  غابو  جان  ن�رص  فقد  ذلك  على   وعالوة 

» يف ال�سحراء : فنون ورموز« »Au Sahara: Arts et symboles« والثاين �سنة 1982 حتت عنوان حلي وتقنيات 

Bijoux et techniques. وي�سم هذا الكتاب الثاين ر�سوما لهان�س اإرين )Hans Erni( ل متثل احللي فح�سب 

بل كذلك �سياق ا�ستعمالها وحتديدا الطريقة التي تتزين بها الن�ساء البي�سانيات. و�سيزين هان�س اإرين كتابا اآخر 

جلان غابو عنوانه اأبجديات يف التعرف على ال�سحراء )Initiation au désert( بر�سوم متثل املخيم وال�سناع 

وال�سانعات التقليديات اأثناء العمل وكذلك اأهل الدين والزوايا وحلي الن�ساء واحلرطانيات منهن )الإماء �سابقا( 

وهن يطحنن الذرة البي�ساء ويجلنب املاء من الآبار.

وقد رافق هان�س اإرين جان غابو يف بعثتني اإىل موريتانيا �سنة h 1950 1951 حيث ر�سم ر�سما حيا الأ�سياء 

 )La gouache( »والرجال والن�ساء الذين ي�ستعملونها؛ كما اأنتج من هاتني الرحلتني 290 ر�سما ولوحة ب »الغوا�س

 : »اإنها عظيمة وحية ودقيقة ورائعة الأناقة حتى اأنها ل ت�ساهيها يف ذلك اأية و�سيلة من و�سائلنا التقنية 
31

قال عنها غابو

من  معه  يحمل  اأن  من  غابو  ليمنع جان  ذلك  يكن  ت�سجيال«. ومل  اأو  اأو �رصيطا  فوتوغرافية  كانت �سورة  �سواء 

 
32

موريتانيا مئات ال�سور الفوتوغرافية واأربعة اأ�رصطة وت�سجيالت �سوتية كثرية ملو�سيقيي ترارزة ولأغاين منادية

. 
33

و»اإيقاعات عمل« و»اأ�سواتا متنوعة«

π«JÉ°Tƒf ∞ëàŸ á«fÉàjQƒŸG ÊQEG ¢ùfÉg ájQGóL

 zájhGôë°üdG IÉ«◊Gh äÉ«æ≤à∏d »M º°SQ{

 وانطالقا من ر�سوم اأجنزها اإىل جانب البي�سان، جدارية ت�ستقبل 
34

اأنتج هان�س اإرين، حتت اإ�رصاف جان غابو

الزوار مبتحف نو�ساتيل الإثنوغرايف وقد كانت يف الأ�سل تزخرف �سنة 1954 قاعة »موريتانيا«. ويتعلق الأمر 

بتمثيل الأدوات وكذلك الو�سعية اجل�سدية لل�سناع  للبي�سان«  التقنية  يف هذه اجلدارية التي مو�سوعها »احلياة 

يف خمتلف اأن�سطتهم باعتبار اأن اجل�سد لديهم يفكر فيه بحد ذاته باعتباره اأداة، كما تقدم هذه اجلدارية مقاطع 

 مهمة هان�س اإرين قائال : »كنا 
35

من حركاتهم اأثناء العمل باعتبارها »ر�سما متحركا للتقنيات«. وي�رصح جان غابو

نطلب منه اأن ي�سجل جملة حركات وتعابري مرتبطة بحرفة ما واأن يبدع ما ي�سبه ر�سما متحركا للتقنيات. ومل يكن 

عليه ليذكر �سل�سلة ي�رصح بها العمل الذي ينجزه ال�سناع التقليديون بل كذلك كل ما يتطلبه م�سغل �سغري بالبادية 

من مهارة ومن و�سعيات تقنية م�سوبة بدقة ودراية، وكان عليه اأي�سا اأن ي�سجل مثال و�سعية ت�سبح فيها اأ�سابع 

الرجل ملقطا، والبطن والفخذان لوحة للعمل، وانحناءة الظهر رافعة؛ باخت�سار كل ما يجعل احلديث عن القيمة 

الأداتية للحركة ممكنا. ولن تهمل هذه الدرا�سات الو�سط الجتماعي ول اإطار احلياة اليومية التي تعطي يف غالب 

الأحيان تف�سريا وعظمة لأن�سطة متوا�سعة... اإننا مل نكن نود خماطبة ح�س التلقي املتقد لدى الفنان ول ح�سه 

الإن�ساين. اإن ما ميكن احل�سول عليه �سيكون ذا اأهمية مماثلة - يف جمال مغاير - ل تقل عما هو مطلوب من العامل 

الأنرثوبولوجي والعامل الجتماعي والل�ساين اأو من عامل املو�سيقى« .

 اأن يعيد الر�سام ت�سكيل ما قد ن�سميه اليوم البعد التج�سدي )embodiment( املرتبط  بعمل 
36

ياأمل جان غابو

الفن  مرتبة  لل�سانع   )techne( اليدوي  للن�ساط  فتعطي  جل�سده  امتدادا  اأ�سبحت  التي  وتقنيته  واأدواته  ال�سانع 

اإطارها  )ars( بكل ما يف الكلمة من معنى : »اإن مهمة الفنان تتمثل يف �سيانة حياة الأداة على اجلدار واإرجاع 

اإىل  انتباهنا  فنية ويثري  اإحدى مطارقه يرزنها بطريقة  لنا  ال�سناع يقدم  اأحد  اإليها ؛ فعندما كان  وقيمتها الإن�سانية 

حبتها وملعان و�سقيل قب�ستها التي تكاد تكون اأ�سبه باحلرير الناعم. لقد كان يعتقد اأن كفيه واأ�سابعه يكفيان لوزنها 
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واأن هذه الأداة ما هي اإل امتداد ليديه بكل اأمان احلياة وحرارتها. وكان ي�سيف 

قائال: »ل اأعرف جيدا اأين تبتدئ الأداة واأين تنتهي اأ�سابعي؛ لقد �سار اخل�سب 

وجلدي �سيئا واحدا منذ عدة �سنني«. هذا اإذا مو�سوع من موا�سيع اجلدارية: 

لعب اليدين باملطرقة واإيقاع عمل ومعايرة م�سبوطة ل�رصبة املطرقة. لكاأن الأمر 

هذه  ويف  نف�سه.  التناغم  عن  تبحثان  قيثار  اأوتار  على  مماثلتني  بيدين  يتعلق 

املرحلة غالبا ما ي�سبح العمل فنا. ولول اإيحاء الر�سام ملا انتبه اأحد اإىل هذه 

اجلودة التي تتوفر عليها ال�سناعة التقليدية ول اإىل هذه الكرامة«.

مبوريتانيا«  الجتماعية  »احلياة  حول  تدور  التي  اجلدارية  هذه  وتقدم 

ملختلف  املتنوعة  الأن�سطة  وخا�سة  ال�سحراوية  اليومية  احلياة  من  م�ساهد 

الفئات الجتماعية ل�سيما فئة ال�سناع )ملعلمني(، وكما �سنبني ذلك، مع متثيل 

لأ�سناف هذه الأن�سطة واهتمام بالتفا�سيل اخلا�سة بالأدوات وامل�ساهد املمثلة. 

اإن تق�سيم العمل ح�سب اجلن�سني لدى ال�سناع يف املجتمع البي�ساين مرتبط 

باملواد املحولة على يد كل جن�س، فبينما الرجل خمت�س يف اخل�سب واملعدن 

اأقل  تتطلب جهدا ج�سديا  الن�سوية  الأ�سغال  اأن  ذلك  باجللد،  تهتم  املراأة  فاإن 

حيث تقت�رص على دباغة اجللد وتقطيعه وتنميقه.

وتبني اجلدارية �سانعا ويف عنقه طل�سم متميز من اجللد )كتاب( وينق�س 

�سفيحة من نحا�س )ال�سورة 10( بينما تنهمك �سانعة يف تزيني قطعة من اجللد 

حتتوي  �سدفة  ال�سانع  قدمي  عند  يرى  اأن  للمالحظ  وميكن   .)11 )ال�سورة 

فر�ساته  هو  قلم  يده  ويف   )5 )ال�سورة  اجللد  �سباغة  يف  ي�ستعمل  مداد  على 

)ال�سورة 12(. بالفعل، فبعد اأن تكون ال�سانعة قد دبغت اجللد حتوله اإىل اأداة 

لال�ستعمال )و�سادة اأو قربة( وتزخرفه بوا�سطة األوان اأربعة من املداد )الأزرق 

النيلي والأ�سفر والأحمر والأخ�رص( كانت ت�سنع من مواد طبيعية. وميكن اأن 

نالحظ اأن ال�سانعة تتزين بحلية ت�سعها حول جبهتها تتكون من حلقة �سدف 

ت�سمى اأجمون )amjun( وبدملج هو »الدبليج« مادته من خ�سب �سبيه بالآبنو�س 

وتزينه اأربع جمموعات من �سبع كرات ف�سية ملتحمة اأو مثبتة بالرب�سام على 

معينات م�سطحة مت�ساوية الأ�سالع مغ�ساة بحبيبات م�سمومة بخيوط نحا�سية 

جمدولة، ويفتح بوا�سطة �سل�سلة �سغرية اأو م�سمار ملولب )ال�سورة 13(.
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وتربز اجلدارية كذلك فئات املجتمع البي�ساين الأخرى ماعدا املو�سيقيني 

)اإكاون(، فهذا زاوي ب�سبحته )ال�سورة 14( وذاك مارب ح�ساين ببندقيته 

باإناء  رقبته(  اأعتقت  )عبد  يافع  حرطاين  اأنه  يبدو  راع  وذلك   )15 )ال�سورة 

جلمع احلليب )ال�سورة 15(. وبالإمكان اأي�سا اأن نرى على اجلدارية امراأتني 

جتل�س كل واحدة منهما اإىل طرف النول )ال�سورتان h 17 18( وهما تن�سجان 

للخيمة فليجا من �سوف ووبر. والت�سدية )غزل ال�سداة( من الأ�سغال القليلة 

التي ل حتط من �رصف الن�ساء النبيالت غري اأنهن يف املرحلة الأخرية من �سنع 

بوا�سطة  بع�س  اإىل  بع�سها  الفلجان  ي�سموا  كي  ال�سناع  اإىل  يلتجئن  اخليمة 

. 
37

خميط كبري احلجم

تطحنان  وهما  �سابقتني(  )اأمتني  حرطانيتني  اأي�سا  اجلدارية  هذه  وتبني 

الذرة البي�ساء )ال�سورة 19( وتتزينان بحلي تقليدية خا�سة باحلرطانيات، مثل 

 )aglâda( التي ي�سعنها على روؤو�سهن اأو القالدة )sharwîtta( »ال�رصويطة«

التي ت�سكل كل ثروتهن )ال�سورتان 21h 20( لكونها »معادل حل�ساب توفري 

اأو ح�ساب بنكي« كما يقول جان غابو ب�سدد حلي احلرطانيات، على هام�س 

. ومبا اأنني قد حللت بدقة حلي الن�ساء البي�سانيات ودللتها 
38

ر�سم لهان�س اإرين

 ف�ساأعطي بع�س التو�سيحات حول هذا العقد )بك�رص الالم( 
39

يف اأطروحتي

الذي ر�سمه بواقعية كبرية هان�س اإرين )Hans Erni(. اإن هذا العقد يتكون 

، habb al-harr( املنتظمة 
40

من �سف طويل من اجلواهر الكرمية )حب احلر

يف فتيل قطن اأو خيط من جلد. وهذه الفئة من اجلواهر امل�سماة بـ »الكرمية« 

تنحت  التي   )mayyâl )ميال،  الأ�سفر  العنرب  مثل  متنوعة  اأ�سكال  ت�سم 

خ�سي�سا لهذه العقود لأنها م�سطحة و�سدا�سية ال�سكل ومثقوبة �سمكا وطول. 

 )nîla( نيلة  ت�سمى  الزرقة  اإىل  مائلة  جواهر  من   )aglâda( القالدة  وتتكون 

ومن العقيق )aguig'( اأو من كرات حجر اليمان )agate( امل�سقول )ميالة( 

اأو جواهر �سود من ال�سمج، وهو مادة قريية �سلبة �سوداء ملاعة تلتهب كالفحم 

احلجري، اأو ال�رصيعة )cha ira( وهي جواهر من املرجان )corail(،. وتن�سق 

هذه اجلواهر بتماثل على طريف قطعة مركزية تتو�سط العقد وهي مثلث من 

من  اأخرى  م�سطحة  مثلثات  اإ�سافة  وميكن  وا�سحة.  عانية  دللة  ذو   
41

العقيق

حجر اليمان بجهتي العقد وت�سمى ماحلة )malha( لأن �سفافيتها تذكر بامللح.
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�ل�سورة 15: »مر�بط« وfiارب. 

جد�رية هان�ص �إرين. �ملتحف 

�الإثنوغر�يف لنو�ساتيل. 2009

�ل�سورة 18: �مر�أة ت�ستغل بالن�سيج. 

جد�رية هان�ص �إرين، �ملتحف 

�الإثنوغر�يف لنو�ساتيل. 2009
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ويف هذه اجلدارية تبدو الن�ساء احلرطانيات مزينات بخالخل )ال�سورة 22(؛ واخللخال اإ�سم عربي الأ�سل 

تتزين به الن�ساء يف باقي ال�سحراء وبالد املغارب. واخللخال الذي لي�س حكرا على الن�ساء اللواتي كن اإماء يف 

 .
42

�سابق عهدهن، ي�سدر عنه رنني له جاذبية اإيروطيقية، كما اأنه كان ي�ساعد على مراقبة حتركات املراأة التي حتمله

و�ساأتوقف مرة اأخرى كي اأ�سف بتف�سيل هاته اجلواهر التي قدمها هان�س اإرين بدقة متناهية يف جداريته. اإنها تتكون 

يف و�سطها من �سفيحة منقو�سة مبهارة وت�سمى دار القبة )dâr al-kabba( تقع يف مقدم الرجل ومن �سفيحتني 

�سغريتني منقو�ستني كذلك وت�سميان ترعات )tar‘at( توجدان خلف الكعب. وهذه ال�سفائح التي تزينها نقو�س 

 ت�سمى ال�سفيحة 
43

دقيقة من اأ�سكال هند�سية ت�سبه الطال�سم )جداول جمع جدول jadwal(؛ وح�سب جان غابو

)كتاب  الكرات«  »طل�سم  وال�سغريات   )laktâb al-ouestâni الو�سطاين  )لكتاب  الو�سط«  »طل�سم  الكربى 

القرطيم اأو لكتاب الكبري، ktâb al-kartîm ou ktâb lakbîr(. وت�سون هذه اخلالخل كل امراأة تلب�سها من كل 

كائن �سار ي�سكن الأر�س من ثعابني وعقارب وجن. وت�سمى حلقة الكعب الدبو�س ويعني عادة ع�سا اجلمال. 

وت�سمى الكويرات الطرفية ر�سا�سة )rsâsa( وتذكر بر�سا�سات البندقية التي كان ال�سناع )ملعلمني( ي�سنعونها 

�سنعا تقليديا. وحتيل اأ�سماء هذه الأجزاء املختلفة من اخللخال على معجم اجلمال؛ فت�سمى الأجزاء اجلانبية با�سم 

يدل على ع�سا اجلمال )الدبو�س dabbûs( كما �سلف الذكر، بينما يطلق على اجلزء املركزي، ح�سب جان غابو، 

.)gayd( اإ�سم يحيل على قيد اجلمل

واحل�سي  والإن�ساين  الجتماعي  ال�سياق  ت�سكيل  اإعادة  تتمثل يف  اجلدارية  اإرين يف هذه  هان�س  مهمة  كانت 

اأكرث   تتوقف  اأن  الر�سام  اأيها  منك  »اأطلب   :
44

غابو ذلك جان  ويقول يف  الأ�سياء،  بهذه  يحيط  الذي  والعاطفي 

تلك  تن�سى �رصامة  واأل  ال�سناع،  ال�ساي يف خيمة  تناول  ي�ساحب  الذي  النف�س  املعتاد عن  الرتويح  على ذلك 

 اأو تلك الفراريج املتطاولة واليمام ال�سمني 
45

املراأة امل�سنة التي تراقب ابنتها عندما تذهب ل�سباغة ب�سع تا�سوفرات

الذي يتجول بني الأدوات... لأنك تعرف جيدا اأنني �ساأطالبك عند عودتك باأن تنقل ر�سما هذه امل�ساهد مبتحفنا 

على جدار قاعة »موريتانيا« وتخلق اأجواء حية �سادقة ل ميكن لأية وثيقة مف�سولة عن عاملها املفعم بالأ�سوات 

والعطور وال�سوء اأن تعرب عنها... يف هذه القاعة �سنعمل على تاأطري الأداة اأو ال�سيء بجدارية يكون مو�سوعها 

»احلياة التقنية« - اأي كل تلك احلركات التي ت�سجلها يوميا - وبجدارية اأخرى خم�س�سة »للحياة الجتماعية« مع 

الرعاة والعلماء واملحاربني... اأنت اأيها الر�سام من �سيعيد الت�سال الإن�ساين بهذه الأدوات والتعاطف معها بل 

، تا�سوفرا اأو ح�سائر، حليا اأو جواهر، اأدوات اأو مادة خاما. وينبغي اأن 
46

احرتامها: هودجا كان ال�سيء اأو راحلة

تذكر جميعها بلحظة من احل�سارة ال�سحراوية حتى اإن كانت تكاد ل ترتك لدى الرائي �سوى انطباع بف�سول جتاه 

ما هو غريب اأو ت�سلية ب�سكل معني اأو لون بعينه« .

اإن جان غابو، وهو املجمع للتحف والإثنولوجي والعامل بتنظيم املتاحف، يعطي مثال حقيقيا لأولئك الذين 

قد يريدون اليوم اأن يف�سلوا، يف اختيارهم التحايف، بني احل�س اجلمايل الذي توفره الأداة اأو ال�سيء للناظر وبني 

ا�ستعمالهما الجتماعي والثقايف الذي تدعم العدة التو�سيحية والتاأويلية اأن اأحدهما يرثي الآخر يف ارتباط وثيق 

بني املعنى والدللت، حتى ل يرتك »امل�سهد« الذي يقدمه عر�س الأ�سياء/الأدوات، »انطباعا بف�سول جتاه ما 

هو غريب«، بل يوجلنا يف البيئة الجتماعية والثقافية والعاطفية الغنية التي توجه اإبداع هذه الأ�سياء، وبذلك يعيد 

»الت�سال الإن�ساين« مع اأع�ساء جمتمعها الأ�سل بغ�س النظر عن م�سافة الزمان واملكان. 
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ظل الكثري من ال�سا�سة والباحثني يعتقدون اأن مفتاح التنمية هو ا�سترياد التكنولوجيا للرفع من م�ستوى الرخاء 

املادي لل�سكان، متغافلني عن التعدد الثقايف وال�سلوكي الذي يعترب اإىل حد كبري املبداأ املحرك للن�ساط الب�رصي 

امل�ستدمي.

التنمية  م�ساألة  تطرح  فاليوم  هذا هكذا،  كان  واإذا  وغايتها.  التنمية  اأداة  هو  الإن�سان  اأن  هي  الأمر،  وحقيقة 

امل�ستدامة يف تالزم مع املوارد الب�رصية، وثقافة تلك املوارد التي يوجد يف طليعتها »املوروث ال�سعبي« اأو التقاليد 

املروية )Les traditions orales( التي تتبواأ مكانة متميزة يف هذا الطرح اجلدي لدورها احلا�سم يف �سياغة �سلوك 

الفرد واملجتمع وترجمتها اإىل فعل اجتماعي تنموي. ولعل ذلك ما حذا بالأمم املتحدة اإىل الإعالن عن عقد عاملي 

للتنمية الثقافية وربط ذلك بالتنمية ال�ساملة وامل�ستدامة للبلدان.

واملغرب باعتباره من البلدان امل�سماة �سائرة يف طريق النمو، تطرح فيه من جديد م�ساألة التنمية امل�ستدامة يف 

اأو عند الأكادمييني، وذلك لرثاء وتنوع الثقافة ال�سعبية  عالقة باملوروث ال�سعبي �سواء عند املخططني والتقنيني 

املغربية من جهة، ثم نظرا لت�سارع وترية التغري القت�سادي والجتماعي وخا�سة يف الأقاليم ال�سحراوية، والذي 

مل ت�ساحبه حتولت يف اإنتاج ول يف توظيف الثقافة ال�سعبية، وبالتايل بقيت يف اأحيان كثرية عرى ت�سد املجتمع 

اإىل الوراء، اأو م�ستن�سخات ن�سازا ت�ستنفر وتثري اأكرث مما تدفع اإىل فعل اإيجابي.

هذا، ناهيك عن الجتاه العام الذي اأ�سبحت تتخذه »الثقافة« يف ع�رصنا احلايل، حيث مل تعد هي تفاعل 

احلياة مع الفكر - كما ذهب اإىل ذلك الباحث ح�سن اأوريد - واإمنا الثقافة جنحت ل�سيء اآخر، هي تن�سيط وملهاة، 

.
1
كتب ممتعة، روايات م�سلية، مهرجانات متالأ الرحب

واإذا اأخذنا منوذجا لهذا املوروث ال�سفهي مثل ال�سعر ال�سعبي احل�ساين »لغن«، نالحظ مدى الرتباط ما بني 

من  �ساهد على  الإن�سان كالمه، وكالمه  »اأي   :  )Hampâté Ba( با هامباتي  يقول  كما  فهو  والكالم،  الإن�سان 

، ويف هذا الإطار خرج هذا الباحث الإفريقي ال�سهري اإىل اأن من اأراد النفاذ اإىل تاريخ ونف�سية ال�سعوب 
2
هو«

حمايــة الثقافــة
الشفهيــة احلسانيـــة 

¿ÉªMO óªfi

ÜôWh ô©°T á°ù∏L
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الإفريقية ل بد له من العتماد على املعارف املنقولة �سفهيا من جيل اإىل اآخر عرب الزمن. وهو ي�سمي �سدنة هذا 

. والثقافة احل�سانية ل ت�سذ عن هذه القاعدة، فنحن ب�سدد �سعر �سعبي 
3
الرتاث ال�سفهي بــ »الذاكرة احلية لإفريقيا«

من اإبداع خمتلف الفئات الجتماعية يف جمتمع يويل مكانة خا�سة للكلمة وبالتايل لل�سان. اإن املثل احل�ساين 

« اأو »لكالم الزين اإخل�س الدين« )ي�رصب لرد الغرماء باأح�سن القول كالعتذار 
4
يقول : »كرث اأكالمك اتعود ويل

وتهذيب العبارة(. لذلك كان قول »لغن« وحكايته من خ�سال الفتوة واحل�سور يف املالأ.

وفيما يخ�س منطقة ال�ساقية احلمراء ووادي الذهب، فقد عرفت نه�سة اأدبية يف جمال »لغن« خالل القرن 

التا�سع ع�رص امليالدي والن�سف الأول من القرن الع�رصين، تعود اإىل احلراك الجتماعي والقت�سادي الذي عرفته 

املنطقة واإىل تفاعلها مع بقية القبائل البي�سانية يف موريتانيا، وتطور املمار�سة احلربية لدى القبائل اإىل درجة جعلت 

الباحث الأنرثوبولوجي الإ�سباين خوليو كارو باروخا )Julio Caro Baroja( يربط ما بني تطور »لغن« بال�سحراء 

 .
5
وبني القبيلة واحلرب وكذا حركة مقاومة الحتالل الفرن�سي والإ�سباين بداية القرن الع�رصين

هذا »لغن« هو كذلك تراث �سجايل ميثل اأهم حفرية لالنفعالت الناظمة ل�سلوك اجلماعة يف حالة اإح�سا�سها 

الوقت  نف�س  معينة ويف  ذهنية  طبيعة  يعك�س  تراث  اإنه  ومتيز.  �سامن وجود  تعد  هنا  ال�سجال  فاآلية  ؛  بالتحدي 

املنبوذة يف  القيم  من  مت�سمن ملجموعة  اجتماعيا، ومن حيث هو  املتولدة  النفعالت  لكثري من  اأ�سا�س  مرك 

املجتمع، واأ�سباب وقواعد احلمية ودواعي الع�سبية.

اأننا  اإل  اأين جاءت?  من  الأوزان،  �رصوب  الكبري يف  التنوع  ب�سبب  فيه  نحار  »لغن«  ال�سعبي  ال�سعر  فهذا 

عندما نعود اإىل الت�سميات التي تطلقها املرويات ال�سعبية امل�ساحبة لهذا ال�سعر، على بحوره )لبتوتة(، ف�سنحل 

اإ�سكالت كبرية لذاكرتنا اجلمعية، اأو على الأ�سح نحل م�ساكلنا نحن حول الوعي مبعطيات هذه الذاكرة اجلمعية 

من خالل الرواية ال�سعبية.

وهكذا، تظهر اأهمية هذا املوروث ال�سفهي ال�سعبي كجزء من الذاكرة املحلية، بل يعد اأهم املرويات ال�سفهية 

باملنطقة لكرثته ول�سيوعه عند جميع القبائل وحل�سوره يف احلياة اليومية للنا�س، فهو �سجل ذكريات، يعك�س طبيعة 

العالقات الجتماعية واأمناط العالقة باملكان. فاملغني )ال�ساعر ال�سعبي( ي�سف لنا رحلته يف املجال ال�سحراوي 

:
6
وتف�سيله ملوقع جغرايف دون اآخر لأ�سباب خمتلفة، يقول ال�سييد ولد بو�سيف

Òéµf íØµeh ∑Qh º¶Yh  ô````````````````«ÑdGh ∂`jGRh ±QÉ£dG

¿É````````````«æjh á`ë«£dG ∫ƒeRCGh  ôjƒµdh âcƒ°ûØJCG QGôcGh

¿GQõ`````````````fCG ô`ch øY ôJÉN  ô````````````«¨j ô`ch πeÉc PÉg

¿Gô`µ°Th ¢ûe ôµæJh ∂°üa  ô```````````````````````````«àîf ø`Yh ∫É`aRCG

7
اأو قول ممد عبد القادر بن اأبيمني:

äÉ```````````aQõjƒJGh ∂é«e ÚH  äÉ````````````````¶jQ »`YGQCG ∫ÉÑd Éj

¿ƒ``````````````Ø¨Ød Ö∏cCG ôjƒLGh  äGQÉ`aô```````````````ØdGh ∫ƒ`«flGh

Qƒ``````````````````ªµdG ÜÓcCGh íØµd  äÉ`````«°T âXôc ±QGƒWGh

Qƒ```````````µdG ÚH øe ±QGƒWGh  Qƒ````````ÑéŸG Qƒc ∂∏J ±ƒ°T

¿É````jóŸG ∞«c ∂dGóYÉc  Qƒ```°üæe äQÉc ∂∏J ±ƒ°T

Òéµf íØµeh ∑Qh º¶Yh  ô````````````````«ÑdGh ∂`jGRh ±QÉ£dG

¿É````````````«æjh á`ë«£dG ∫ƒeRCGh  ôjƒµdh âcƒ°ûØJCG QGôcGh

¿GQõ`````````````fCG ô`ch øY ôJÉN  ô````````````«¨j ô`ch πeÉc PÉg

¿Gô`µ°Th ¢ûe ôµæJh ∂°üa  ô```````````````````````````«àîf ø`Yh ∫É`aRCG

¿ƒ``````````````Ø¨Ød Ö∏cCG ôjƒLGh  äGQÉ`aô```````````````ØdGh ∫ƒ`«flGh

Qƒ``````````````````ªµdG ÜÓcCGh íØµd  äÉ`````«°T âXôc ±QGƒWGh

Qƒ```````````µdG ÚH øe ±QGƒWGh  Qƒ````````ÑéŸG Qƒc ∂∏J ±ƒ°T
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8
اأو قول ممد ولد اأحمد مرحبا :

ΩÓ````````````````````°S âjócGh áµæÿGh  ΩGô`````````````````````````MCG ∑Q ó©Ñe ∫Ój

QÉ````````````````````````ª°TG ∂æNCG ¿hõª∏«J  ΩÉ```````````````°ûNCG ¢ShQh QGQG Ö∏c

•É```````````«LCG äÉÑ«∏cCGh ∫óµ°T   ΩG Ö∏ch QÉªcOCG Ö∏c øe

9
يقول اأي�سا :

äGô```````````ÿ ácôWCGh á©µædGh  äÉ```````````````````````````côc ó©Ñe ∫Ój

±ƒ`````````````````````ch §Ñ°ùdGh ¿ôc  äGõ```````«©ª∏HCGh iƒ∏L âjóc

±ƒ```````````Jh â«eRõj ƒJGh ÂÉc  äÓ````````````````«îfGh áfƒµeCG â°û«J

±ƒ``````````°ûdGh IQÉ£µdG ÜÓcGh  äGô``````«Ñ∏dG óÑ©dG Ö©∏c øe

±ƒ```````````````````ØµæJ âjóch OÉaôd  äÉ`````````````````eGh èchódGh ∂∏µ∏a

هذه الن�سو�س من »لغن« احل�ساين تبني ثراء ال�سحنة الدللية لهذا املنتوج الأدبي، كما جتعل منه وثيقة حية 

عن العالقة باملكان، وتظهر تلك الرحلة البدوية التي يطلع بها »راكب الإبل« يف ما بني درعة ال�سفلى )ركـ احرام( 

وتكانت واأزفال )مبوريتانيا اليوم(، وهنا تعلق الباحثة الل�سانية الفرن�سية كاترين تني-ال�سيخ قائلة »ميكننا القول 

اإن ال�ساعر يتماهى مع ذلك امل�سافر )Ce Voyageur(، فعرب اأبياته ن�ساهد املجالت التي يعربها في�سفها وي�سميها 

.
10

ويعدها كما لو اأنه يدعونا اإىل اإعادة الرحلة معه بل اإعادة عي�س لقاءاته«

فال�ساعر يرتبط باملنطقة ف�ساء للعي�س وللرحلة، ولذلك فهو عندما يبتعد عن هذا املجال ينتابه احلنني وال�سوق 

اإليه ويتذكره يف اإبداعه، بل ياأمل العودة من حيث اأتى، قائما بعقد مقارنة ما بني جماله الأ�سلي واملجال اجلديد 

الذي دفعته الظروف اإليه.

غري اأن ح�سور املجال يف »لغن« ل يعني فقط جانب الإقامة اأو الظعن يف و�سط جغرايف، بل قد يعني املجال 

عالقة بالآخر مثل املحبوبة مثال. واملالحظ هنا اأن التعلق مبحبوبة واحدة كان اأمرا غري طبيعي، فال�ساعر احل�ساين 

مثله مثل البحار )Le marin( الذي عادة ما تكون له اأكرث من خليلة واحدة ح�سب املرا�سي. ولذلك �سنالحظ 

متاهي املراأة املحبوبة مع املكان يف »لغن«، وهكذا فاملغني عندما يذكر مكانا ما، نالحظ اأن الأحا�سي�س املعرب عنها 

موجهة على الأقل اإىل ال�سخ�س املحبوب الذي ل يذكر با�سمه ولكن تذكر الأماكن التي اأقام بها اأو مر منها. يقول 

:
11

اإبراهيم ولد اأحنان 

∫Gõ````````````````````````e ó`∏ÑaCG ∫ÉfEG ±ƒ°T  ¬`«Ø°S ∂fG πµ©dÉj äQÉe øe

∫ÉfG Ö∏c ±ô©J ÉŸG ∞«c  ¬````````````````«d ƒ›Gh ¢TÉe ’CG âY

∫É`````````````````````Ñd ÉH ∫ƒ`µJG êÉà– Ée  ¬```````````````«a ±ô©J ∫CG ∫ÉfEG Ö∏c

? ∫É```````````````µæj π`eÉc ôKCG ΩÓµd  ¬````````«H ∂∏°TCG ´Éc ∫ƒc âfCGh

:
12

اأو قول �سيداتي ولد �سيخ اأحمد الهيبة 

∑Ó`````````````````````````````````````````Ÿ ∑GhôH øe  ìhQ Ωƒ`````````````````````````````c ≠jõd Éj »H

∑Ghô``````````````````````````````H øe ∫ ô````¡¶J  ìhQ Ωƒ```````````````````````«dG ∂«a äOÉ©d

 OÉ````````````````````````````````````°U ìhôJ OÉJƒdƒÑdG  OÉ``````````````````````c äó©d ∑ÓŸ øe

∑Ó````````````````````````````````````````eCG πÑdG ìhôJCG  OÉ``````````````````L ¬«a ∂«°ûe ∫ó©eCG

¬````````````````````````````````cÉædG Üôµd óÑ©dG  OGh ÚH ∫õæe ô```````````````````°UÉëŸ

∑É````````````````````````````````````````````````Jƒj Ée IÉµ∏e  OÉ```````````````````````````````©dG …P ∂`∏f ¿Éµj

حمايــة الثقافــة الشفهيــة احلسانيـــة

∫É`````````````````````Ñd ÉH ∫ƒ`µJG êÉà– Ée  ¬```````````````«a ±ô©J ∫CG ∫ÉfEG Ö∏c

? ∫É```````````````µæj π`eÉc ôKCG ΩÓµd  ¬````````«H ∂∏°TCG ´Éc ∫ƒc âfCGh

∫É`````````````````````Ñd ÉH ∫ƒ`µJG êÉà– Ée  ¬```````````````«a ±ô©J ∫CG ∫ÉfEG Ö∏c

? ∫É```````````````µæj π`eÉc ôKCG ΩÓµd  ¬````````«H ∂∏°TCG ´Éc ∫ƒc âfCGh

∫É`````````````````````Ñd ÉH ∫ƒ`µJG êÉà– Ée  ¬```````````````«a ±ô©J ∫CG ∫ÉfEG Ö∏c

∑Ó`````````````````````````````````````````Ÿ ∑GhôH øe  ìhQ Ωƒ`````````````````````````````c ≠jõd Éj »H

∑Ghô``````````````````````````````H øe ∫ ô````¡¶J  ìhQ Ωƒ```````````````````````«dG ∂«a äOÉ©d

 OÉ````````````````````````````````````°U ìhôJ OÉJƒdƒÑdG  OÉ``````````````````````c äó©d ∑ÓŸ øe

∑Ó````````````````````````````````````````eCG πÑdG ìhôJCG  OÉ``````````````````L ¬«a ∂«°ûe ∫ó©eCG

 OÉ````````````````````````````````````°U ìhôJ OÉJƒdƒÑdG  OÉ``````````````````````c äó©d ∑ÓŸ øe

∑Ó````````````````````````````````````````eCG πÑdG ìhôJCG  OÉ``````````````````L ¬«a ∂«°ûe ∫ó©eCG

 OÉ````````````````````````````````````°U ìhôJ OÉJƒdƒÑdG  OÉ``````````````````````c äó©d ∑ÓŸ øe

QÉ````````````````````````ª°TG ∂æNCG ¿hõª∏«J  ΩÉ```````````````°ûNCG ¢ShQh QGQG Ö∏c

•É```````````«LCG äÉÑ«∏cCGh ∫óµ°T   ΩG Ö∏ch QÉªcOCG Ö∏c øe

äGô```````````ÿ ácôWCGh á©µædGh  äÉ```````````````````````````côc ó©Ñe ∫Ój

±ƒ`````````````````````ch §Ñ°ùdGh ¿ôc  äGõ```````«©ª∏HCGh iƒ∏L âjóc

±ƒ```````````Jh â«eRõj ƒJGh ÂÉc  äÓ````````````````«îfGh áfƒµeCG â°û«J



 ™ªŒ IQƒ°U ,ô©°ûdG áª«N

 º«dÉbC’G AGô©°T RôHCG ¢†©H

É«dÉM á«Hƒæ÷G
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هكذا يتم اإ�سقاط خمتلف الأحا�سي�س والعواطف على املكان بدل التوجه املبا�رص اإىل الغواين، وهذا نوع من 

اخلطاب غري املبا�رص الذي مييز الثقافة احل�سانية، مما يجعلها موروثا يخت�س بكثري من الإيحاءات والإمياءات الرمزية 

وذلك م�سدر غنى هذه الذاكرة ومدعاة للمزيد من البحث والتحقيق العلمي الذي لن يعوزه الغنى والطرافة.

يف منطقة ال�سحراء هناك اأماكن للذاكرة، حت�رص ب�سكل قوي يف الإنتاج الأدبي والفني ويف التاريخ الجتماعي 

 ،)Lieu de mémoire( والثقايف واملخيال الجتماعي. ونورد هنا مثال : منطقة تري�س التي نعتربها جمال للذاكرة

اأمام  ذاكرتهم الجتماعية وملهم خيالهم  للما�سي موطن  اأهمية ق�سوى  احل�سانيون  ال�سعراء  منح  ال�سدد  وبهذا 

�رصعة حتولت احلا�رص على م�ستوى املجال وال�سلوكات والقيم والرثوة الرعوية.

13
يقول ال�سييد ولد بو�سيف يف هذا الإطار :

äGƒ```````````°ùdG ¢SÉædGh â«°TÉM  äÉ````°ûeG ôgódG ¿Éc πµ©j

∑Ó`````ÿ ±Oõ«dG ó©H ∂dÉN  äÓ`JG ¥ÓNCG ¬«a ’h ,¬«a

∑’h ø``````````````````©dG äÉ``Ñ«∏cGh  äÉ````````````aQõjƒJCGh ∂jGRG ±ƒ°T

äÉ``````«LÉé©dh ¢üædG Ö∏c  äÉ`````````````````«YGõYõdGh ∂`dƒ«æJ

ä’ƒ```````````````````````````∏a ±Oõ`j »`fÉK  ∑É`ØJCG ™ªL ¢SÒJ øe ’CGh

äÉ``````````jhôd â`jóch ±Gƒ°ûd  ∑GQRh ∑É```````````fƒHh ∑hô```````«°T

اإنه نوع من احل�رصة والبكاء على املا�سي زمن الظعن وم�سارب البدو والروابط الجتماعية املتينة. لذلك فهذه 

الن�سو�س تقدم ملحة عن طبيعة العالقة باملجال وبالآخر الفرد والآخر اجلماعة، كما حتمل معجما لغويا ثريا يبني 

ت�ساري�س املجال واأ�سماء الأماكن التي تعك�س تالقحا ح�ساريا بني ال�سنهاجية والعربية الف�سحى واحل�سانية. زد 

على ذلك املقارنات التي يعقدها ال�ساعر ال�سعبي احل�ساين ما بني ف�ساءات متباعدة خمتلفة من حيث الت�ساري�س 

.
14

وخ�سوبة املراعي وامل�ساهد الطبيعية. مثال ذلك قول ممد ولد اأحمد مرحبا

¿É`````ªMOh øjóHÉY öücGh  ¿É```````````````````````æµ°ù«J ó`©Ñe ∫Ó`j

á````````````«Ø£ædGh ±QÉ£dG ¢UGQ  ¿É``````````````jOƒdGh ∂`æÿGh ∂°ùjEG

á``````````````````````«£«©ŸG ∫É``µécCGh  ¿É```````````£∏°S QOÉ`¨eh øcôdGh

á`````````````````«eÉ°TƒH âÑæe ™jQPGh  ¿’õ````¨dG ´GQPGh πHE’G º¶Y

á``````````````````````````````jó«ª◊h ¿GóæØjh  ¿É``````````````°ùª∏«J â``Ñæe ™jQOGh

á```````````````````````````````«fƒµ◊Gh Ió©µdGh  ¿Ó``«°ûdG Üôch ¢ù«Ø«æNCG

á```````````````````````````«ã«◊G ∂`jPCG ∂jREG  ¿É``````````````ªãY ¢ùjƒMGh IQhódG

…ó````````````````````````````````µd øeCG OÉJƒdƒH  ¿É``````````eQOG Ö∏cCG ∂°üd øe

á```````````````````«æ«ãÑdG äGƒ◊G ¿óe  ¿É```````````````````````````````````````«æjEG ÜÓ``cGh

á````````````````jƒdG ΩCGh …ó«°S â∏µY  ¿Gô`````µ°ûjEG ÜÓcGh ∑ôjóaCG

هنا ي�سف ال�ساعر مناطق متتد من واد نون )تي�سكنان، ق�رص عابدين ودحمان( اإىل درعة ال�سفلى )اإيفندان، 

حلميدية( يف اجتاه ال�ساقية احلمراء )احلكونية، الدورة، اإزيك(، مارا بتري�س )ل�سك، اأدرمان، بولوتاد، اإينيان( اإىل 

اأن ي�سل �سمال ولية اآدرار التمر مبوريتانيا.

الرعي  جمالت  واأهم  والرحل،  القوافل  عبور  مناطق  اأو  الب�رصية،  التجمعات  مناطق  لأهم  خريطة  اإنها 

والنتجاع، وبالتايل اأهم اأماكن الذاكرة ب�سمال »اتراب البي�سان«.

¿É`````ªMOh øjóHÉY öücGh  ¿É```````````````````````æµ°ù«J ó`©Ñe ∫Ó`j

á````````````«Ø£ædGh ±QÉ£dG ¢UGQ  ¿É``````````````jOƒdGh ∂`æÿGh ∂°ùjEG

á``````````````````````«£«©ŸG ∫É``µécCGh  ¿É```````````£∏°S QOÉ`¨eh øcôdGh

á`````````````````«eÉ°TƒH âÑæe ™jQPGh  ¿’õ````¨dG ´GQPGh πHE’G º¶Y

á``````````````````````````````jó«ª◊h ¿GóæØjh  ¿É``````````````°ùª∏«J â``Ñæe ™jQOGh

á```````````````````````````````«fƒµ◊Gh Ió©µdGh  ¿Ó``«°ûdG Üôch ¢ù«Ø«æNCG

á``````````````````````````````jó«ª◊h ¿GóæØjh  ¿É``````````````°ùª∏«J â``Ñæe ™jQOGh

á```````````````````````````````«fƒµ◊Gh Ió©µdGh  ¿Ó``«°ûdG Üôch ¢ù«Ø«æNCG

á``````````````````````````````jó«ª◊h ¿GóæØjh  ¿É``````````````°ùª∏«J â``Ñæe ™jQOGh

á```````````````````````````«ã«◊G ∂`jPCG ∂jREG  ¿É``````````````ªãY ¢ùjƒMGh IQhódG

…ó````````````````````````````````µd øeCG OÉJƒdƒH  ¿É``````````eQOG Ö∏cCG ∂°üd øe

á```````````````````«æ«ãÑdG äGƒ◊G ¿óe  ¿É```````````````````````````````````````«æjEG ÜÓ``cGh

á````````````````jƒdG ΩCGh …ó«°S â∏µY  ¿Gô`````µ°ûjEG ÜÓcGh ∑ôjóaCG

äGƒ```````````°ùdG ¢SÉædGh â«°TÉM  äÉ````°ûeG ôgódG ¿Éc πµ©j

∑Ó`````ÿ ±Oõ«dG ó©H ∂dÉN  äÓ`JG ¥ÓNCG ¬«a ’h ,¬«a

∑’h ø``````````````````©dG äÉ``Ñ«∏cGh  äÉ````````````aQõjƒJCGh ∂jGRG ±ƒ°T

äÉ``````«LÉé©dh ¢üædG Ö∏c  äÉ`````````````````«YGõYõdGh ∂`dƒ«æJ

ä’ƒ```````````````````````````∏a ±Oõ`j »`fÉK  ∑É`ØJCG ™ªL ¢SÒJ øe ’CGh

äÉ``````````jhôd â`jóch ±Gƒ°ûd  ∑GQRh ∑É```````````fƒHh ∑hô```````«°T

…ó«∏≤àdG ¢übôdG øe áMƒd
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ويف تقديرنا اإن »لغن« احل�ساين ميكن اأن يعد وثيقة تاريخية ملعرفة جوانب من التاريخ الجتماعي وال�سيا�سي 

والثقايف باملنطقة، فاإذا اأخذنا مثال حركة مقاومة ال�ستعمار بداية القرن الع�رصين، نالحظ اأن هناك ن�سو�سا �سعرية 

ح�سانية تقدم معطيات دقيقة حول اأحداث تلك املرحلة، اإىل درجة اأنها تذكر اأ�سماء بع�س ال�سهداء اأو اجلرحى 

:
15

مثل ما حدث يف معركة اأم التون�سي �سيف �سنة 1932، يقول ال�ساعر ال�سعبي ملغيفري ولد الكوري 

á`````````````````````©«∏µd Ö`jÉL …õ`¨dG  ø````````````````ŸG ∫ƒe óeÉM ¿Ó°UCG

á``````````````````©«°TCG ó`dh ÚªMCG ódh  ø```````````ÑdG ódh »∏YCG Éj áªMôdG

…OÉ``````````````````````µdG ó`æ¡dG P OQÉe  …OÉ```````````````````````ª◊G ó©H áªMôdG

á``````ª«∏jƒ°SCG Éj áªMôdG π°UCGh  …OÉ``````````````````````````Lh …ó`j º`MQGh

ó```````````````````«©HCG π`J øe ôLÉ¡eCG  ó````````````````````````````````````````````````````«©°S º``MQCGh

ó``````````````jó◊ ∞`°UQG º«gGôHCGh  ó````````````«©H Ée Ö`jôcCG ï«°ûdGh

ø````````````jR ¢ù`ª¨dG ∂jP ¢ùªZ  O’hCG ó```````````````````````````©H ¢ùªZ ∫CGh

z...øjõZG QÉ```ØµdÉa ÏcGh  …OGQƒ`````````````````````````````````````e ƒ``g P’CGh

á``````````````````©«°TCG ó`dh ÚªMCG ódh  ø```````````ÑdG ódh »∏YCG Éj áªMôdG

…OÉ``````````````````````µdG ó`æ¡dG P OQÉe  …OÉ```````````````````````ª◊G ó©H áªMôdG

á``````ª«∏jƒ°SCG Éj áªMôdG π°UCGh  …OÉ``````````````````````````Lh …ó`j º`MQGh

ó```````````````````«©HCG π`J øe ôLÉ¡eCG  ó````````````````````````````````````````````````````«©°S º``MQCGh

á``````ª«∏jƒ°SCG Éj áªMôdG π°UCGh  …OÉ``````````````````````````Lh …ó`j º`MQGh

ó```````````````````«©HCG π`J øe ôLÉ¡eCG  ó````````````````````````````````````````````````````«©°S º``MQCGh

á``````ª«∏jƒ°SCG Éj áªMôdG π°UCGh  …OÉ``````````````````````````Lh …ó`j º`MQGh

ó``````````````jó◊ ∞`°UQG º«gGôHCGh  ó````````````«©H Ée Ö`jôcCG ï«°ûdGh

ó```````````````````«©HCG π`J øe ôLÉ¡eCG  ó````````````````````````````````````````````````````«©°S º``MQCGh

ó``````````````jó◊ ∞`°UQG º«gGôHCGh  ó````````````«©H Ée Ö`jôcCG ï«°ûdGh

ó```````````````````«©HCG π`J øe ôLÉ¡eCG  ó````````````````````````````````````````````````````«©°S º``MQCGh

ø````````````jR ¢ù`ª¨dG ∂jP ¢ùªZ  O’hCG ó```````````````````````````©H ¢ùªZ ∫CGh

ó``````````````jó◊ ∞`°UQG º«gGôHCGh  ó````````````«©H Ée Ö`jôcCG ï«°ûdGh

ø````````````jR ¢ù`ª¨dG ∂jP ¢ùªZ  O’hCG ó```````````````````````````©H ¢ùªZ ∫CGh

ó``````````````jó◊ ∞`°UQG º«gGôHCGh  ó````````````«©H Ée Ö`jôcCG ï«°ûdGh
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تقارير  يف  ورد  مبا  مقابلتها  عند  وواقعية  دقيقة  وجدناها  ال�سعري  الن�س  هذا  يوردها  التي  املعلومات  هذه 

اأو  احلدث  هذا  عا�رصوا  من  يرويه  ما  توافق  كما   ،
16

التون�سي اأم  معركة  عن  كتبوا  الذين  الفرن�سيني  ال�سباط 

احلمراء  ال�ساقية  من  قادوها  الذين  الرجال  منطلق  كان  التي  ال�سهرية  املعركة  هذه  يف  �سارك  من  �سمعوا  من 

يعترب  كما  املروي،  الأدب  اأنواع  اأ�سهر  من  »لغن«  يعد  توا،  املذكورة  النماذج  خالل  فمن  وهكذا   ،
17

وتري�س

الذاكرة ال�سعبية للبي�سان )Les maures( التي �سجلت تفا�سيل احلياة اليومية والعالقات الجتماعية و�ساهمت 

كل طبقات املجتمع يف بلورتها. فقلما نقف على ن�س �سعري من الرتاث البي�ساين خلو من ذكر طبقات املجتمع 

اأو اأماكن حتيل على وقائع  يف بلورتها. وقلما نقف على ن�س �سعري من الرتاث البي�ساين خلو من ذكر مكان 

من  النوع  هذا  اأن  اإىل  بالإ�سافة  متميزة.  ذكريات  اأو  اقت�سادية  اأو  بيئية  معلومات  اأو  اأدبية  ق�س�س  اأو  تاريخية 

قيمة  عن  ناهيك  حياتهم.  من  جزءا  ي�سكل  مل  اإن  النا�س  وجدان  اإىل  الأقرب  هو  دائما  ظل  الثقايف،  الإنتاج 

»الكلمة« و»الكالم« يف هذا املجتمع، ذلك اأن الكلمات تخلق الأ�سياء، وتعرب عن اأو�ساع : اإنها فعل.

ونظرا لأهمية ال�سعر احل�ساين ومكانته يف نفو�س املتلقني فقد وظفه الفقهاء والعلماء يف �رصح املتون الفقهية 

وتف�سري الأحكام ال�رصعية مثل ما فعل ال�سيخ ممد املامي بن البخاري )ت 1865م( عندما ا�ستعمل »لغن« يف 

. كما عك�س ال�سعر احل�ساين طبيعة ال�سلطة التقليدية يف 
18

تو�سيح بع�س القواعد النحوية والفقهية لعموم النا�س

: 
19

املجتمع املحلي متمثلة يف مكانة امل�سايخ، يقول ممد عبد اˆ ولد الفياليل 

ô```````````````````µàæj πÑWCG â– √Ée  ô````````````Ø¶æe öüfi ¢Tƒ°ûe

§````````````````````jÉ°U ∫CG ≥∏N ≈∏YCGh  ô`````````````````````````````````aóæj É`eôM ï`«°T

•hÉ````````````````````````°ûJ ±hÉflCG ÚH  ô````````````£NCG »∏d ègóeCG çƒZ

ن�ستنتج من كل ما �سبق اأننا ب�سدد تراث �سفهي ح�ساين غني ي�ستدعي العناية به تدوينا و�سيانة وحماية وتثمينا، 

ل �سيما ال�سعر ال�سعبي الأكرث انت�سارا وثراء وتداول وا�ستمرارية.

احل�سانية  الأ�سعار  يحفظون  كانوا  الذين  ال�سن  كبار  من  العديد  لرحيل  نظرا  م�ستعجال  اأمرا  اأ�سبح  وذلك 

ويحر�سون على روايتها وا�ستح�سارها يف العديد من املنا�سبات. ومن جهة اأخرى اأ�سبح املوروث ال�سفهي مهددا 

ب�سفة عامة بفعل ثقافة ال�سورة وهيمنة و�سائل الإعالم احلديثة على النا�س، ناهيك عن تراجع اجلل�سات اجلماعية 

اأو »اجماعة« التي كانت من التقاليد التي متكن من التوا�سل ما بني الأجيال وتناقل املعارف �سفهيا، فحل ملها 

التلفزيون و�سبكة الإنرتنيت والكتابات العديدة وال�رصيعة. فكما قال عامل الجتماع الفرن�سي جورج بالنديي 

)Georges Balandier( »اإن الأفراد اأ�سبحوا يهتمون اليوم، مبا هو قريب منهم ومب�ساحلهم اخلا�سة، ول يتجاوز 

، وهذا ينعك�س على الإبداع ال�سعبي اليوم وعلى تقل�س جمال تداوله ؛ فنحن 
20

اهتمامهم اإطار حياتهم الفردية«

ننتقل من اجلماعي )Le collectif( اإىل الفردي. هذا التحول املت�سارع الذي �سهده املجتمع ال�سحراوي خالل 

العقود الأخرية، �ساهم يف خلق قطيعة يف التوا�سل ما بني الأجيال واأدى اإىل فلتات الذاكرة اجلماعية.

ô```````````````````µàæj πÑWCG â– √Ée  ô````````````Ø¶æe öüfi ¢Tƒ°ûe

§````````````````````jÉ°U ∫CG ≥∏N ≈∏YCGh  ô`````````````````````````````````aóæj É`eôM ï`«°T

•hÉ````````````````````````°ûJ ±hÉflCG ÚH  ô````````````£NCG »∏d ègóeCG çƒZ

§````````````````````jÉ°U ∫CG ≥∏N ≈∏YCGh  ô`````````````````````````````````aóæj É`eôM ï`«°T

•hÉ````````````````````````°ûJ ±hÉflCG ÚH  ô````````````£NCG »∏d ègóeCG çƒZ

§````````````````````jÉ°U ∫CG ≥∏N ≈∏YCGh  ô`````````````````````````````````aóæj É`eôM ï`«°T
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والظاهر اأنه ل بد من و�سع خطة عمل جلمع هذا املروي وذلك بنوع من الوعي التاريخي والتنظيم املنهجي، 

فكل ق�سية لها ا�سرتاتيجية معينة يف جمع التقاليد املروية.

ومعنى ذلك اأنه ل يجب اأن يقودنا يف البحث ما وجدناه، بل علينا اأن نتبنى منهجا معينا، وذلك بنوع من 

)عرو�س،  معينة  لقواعد  يخ�سع  منظوم  مروي  باأنه  يتميز  احل�ساين  »لغن«  فمثال  اجلمع،  يف  والكيا�سة  الرتكيز 

.
21

اأوزان، مو�سيقى( ولذلك فهذه الن�سو�س املنظمة لها قيمة كبرية لأنه من ال�سهل نقلها بدقة من جيل اإىل اآخر

ما  وهو  املروية،  التقاليد  وتدوين  جمع  م�رصوع  يف  الأ�سا�س  هو  امليداين  العمل  اأن  الت�سور،  هذا  ومعنى 

ي�ستدعي الإملام اجليد بطبيعة املجتمع املحلي اجتماعيا وتاريخيا وثقافيا ول�سانيا.

التدافع الجتماعي  الفاعلني املحليني، ي�ستثمر يف  التاريخ ل يزال حيا عند  اأن  العمل  ومن �سعوبات هذا 

الجتماعية  املجموعات  بني  وما  النخب  بني  ما  املختلفة  الرهانات  والغنيمة، ويف  ال�سلطة  ال�رصاع حول  ويف 

الباحثة �سويف كاراتيني  اإىل ذلك  التاريخ والكتابة هي كذلك رهان ملي ووطني كما ذهبت  اأن تدوين  كما 

.
22 )Sophie Caratini(

وتاأتي بعد مهمة التدوين، عملية الن�رص التي تعد �رصورية لتطلع الهيئات العلمية والتنموية على العمل مع 

ت�سنيف تلك امل�سادر )Les sources( وتقدميها مع الفهر�سة لنكون اأمام قاعدة بيانية مفتوحة على اجلميع. هذا 

الن�رص قد يتطلب ت�سافر جهود متخ�س�سني عدة من موؤرخني ول�سانيني وعلماء اجتماع، وهناك منوذج لهذا العمل 

يتجلى فيما اأجنزه املتخ�س�سون يف الأدب الإفريقي ال�سفهي.

هذا املوروث ال�سفهي حتتاجه اليوم م�ساريع التنمية القت�سادية والجتماعية يف املنطقة ليوظف يف الربامج 

الدرا�سية ويف اإن�ساء متاحف جهوية، ويف اإبداع م�رصحيات ح�سانية وم�سابقات اأدبية وفنية واإجناز برامج اإذاعية 

وتلفزية واإقامة مواقع اإلكرتونية ت�ساهم يف اإدماج ال�سباب ويف التوا�سل ما بينه وبني الأجيال ال�سابقة، فال�ساقية 

احلمراء ووادي الذهب يف نظرنا لي�ست هي »ال�سحراء والبحر والرمال والأخطبوط«، ولكنها اخليمة والرعي 

ال�سعرية  وامل�ساجالت  الآخر  على  والنفتاح  احلكي،  وفنون  التقليدية  واحلرف  التقليدي  البحري  وال�سيد 

واأ�ساليب تهذيب وتعليم الن�سء والفرو�سية، واأجيال جديدة من ال�سباب، علينا اأن نطلعها على موروثها املحلي 

دون  للمغرب  التاريخية  ال�سخ�سية  فهم  ميكن  ل  اأنه  ذلك  والإن�ساين،  الوطني  املوروث  يف  م�ساهمته  ودرجة 

ال�سفهية  املرويات  الذي تعد  الثقايف  اإىل املكون  العودة  تفيد  اإىل هذه الأخرية  ال�سحراء، والعودة  اإىل  العودة 

ركيزة خيمته الكبرية. 
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⁄É°S óªMG ódh óªMG …ó«°S

¿ÉµŸGh ICÉ°ûædGh ∞jô©àdG :ÊÉ°ù◊G AÉ°†ØdG ‘ ∞«dCÉàdG

عن  ف�ضال  احل�ضانية  للهجة  �ضاكنته  تداول  الأ�ضا�ضية  ميزاته  من  مت�ضعا  ترابيا  جمال  احل�ضاين  بالف�ضاء  نعني 

تقاربهم يف ظواهر اأخرى اجتماعية وتاريخية ودينية. ويجمع هذا الف�ضاء، ف�ضال عن موريتانيا، اأقاليم املغرب 

اجلنوبية بالإ�ضافة اإىل منطقة تيندوف يف الغرب اجلزائري واإقليم اأزواد يف �ضمال مايل. وقد اأطلق بع�ض املوؤلفني 

�ضمال  القطر  هذا  »ويحد  �ضنقيط:  ببالد  معرفا  الو�ضيط  �ضاحب  يقول  �ضنقيط«،  »بالد  الف�ضاء  هذا  على  قدميا 

ال�ضاقية احلمراء وهي تابعة له، وجنوبا قاع ابن هيبه، وهو تابع له اأي�ضا، وغربا بالد ال�ضينغال املعروفة عند اأهل 

.
1
�ضنقيط باأندر، وهي خارجة عنه«

ÊÉ°ù◊G AÉ°†ØdÉH ∞«dCÉàdG

عرفت القرون الثالثة املا�ضية اإنتاجا ثقافيا متميزا فيما نطلق عليه الف�ضاَء احل�ضاينَّ ذا الطابع البدوي. ول ميكننا 

جتاوز هذه املالحظة دون التنويه باأن هذا الإنتاج الثقايف يرتك النطباع اأن نظرة املوؤرخ اجلليل ابن خلدون حول 

توح�ض البدو وبعدهم عن التاأليف لي�ضت على اإطالقها، خ�ضو�ضا عند حديثه عن العلوم واأ�ضنافها، والتعليم 

. فهذا الف�ضاء ال�ضحراوي كان مهادا 
2 

وطرقه، وتقريره اأن العلوم اإمنا تكرث حيث يكرث العمران وتعظم احل�ضارة

لفقهاء كبار وعلماء اأجالء وملدار�ض اأو ما بات يعرف باملحا�رض، وهي مدار�ض تقليدية جامعة، ن�ضطت ن�ضاطا ل 

النادرة  املخطوطات  واأ�ض�ضت مكتبات كبرية من  وال�ضعراء،  واللغويني  الفقهاء  الكثري من  منها  له وتخرج  �ضبيه 

.
3 

واأنتجت موؤلفات عديدة

 الفضاء احلساين
والتراكم المعريف
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من مميزات هذا الرتاث احل�ضاين اأنه تراث بدوي يرتبط اإنتاجه بالن�ضق الجتماعي ال�ضائد حيث اإن فئة الزوايا 

من بني فئات املجتمع البي�ضاين هي التي كانت حتتكر التعلم والتعليم والتاأليف، وهي يف ذلك اإمنا ت�ضكل امتدادا 

حلركة املرابطني التي كر�ضت انت�ضار الإ�ضالم ور�ضخت تدري�ض املعارف العربية الإ�ضالمية بهذه املنطقة، وجمع 

املكتبات املخطوطة، يف حني كان للفئات الأخرى اأدوار ل تقل اأهمية يف تعاطيها مع وظائف اأخرى حددها لها 

هذا املجتمع البدوي.

ومن مميزات هذا الرتاث، خا�ضة يف جانبه التاأليفي، وهو الذي يعنينا هنا اأكرث من غريه، اأن اأغلبه يوجد يف 

ال�ضحراء ونعني: ولتة و�ضنقيط  للتجارة عرب  املا�ضية حمطات ومواقف  القرون  مدن �ضحراوية �ضكلت خالل 

وودان وتي�ضيت والتي ظهرت ما بني القرنني احلادي ع�رض والرابع ع�رض امليالديني. 

ويف حني ل يزال تراث ولتة وتي�ضيت من موؤلفات وخمطوطات بحاجة اإىل عناية اأكرث فقد حظيت مكتبتا 

�ضنقيط وودان وخمطوطاتهما بحظ ل باأ�ض به من التعريف، واإن كانت و�ضعية مكتبات ودان املخطوطة اأ�ضعب 

من مثيالتها يف �ضنقيط ملا تعر�ضت له ودان من هجرات �ضكانية ومبا عانته من ت�ضحر اأفقدها مع الزمن الكثري من 

حيويتها فرتكها من تركها متجها نحو تي�ضيت، ولذلك انتقل الكثري من مالك املخطوطات من ودان اإىل تي�ضيت 

ونقلت تاآليف ودانية نحو هذه املدينة. ففي منت�ضف القرن التا�ضع ع�رض وقع تناف�ض حاد بني بع�ض ال�ضكان حول 

 äÉWƒ£îŸG øe êPƒ‰

AGôë°üdG ‘ IQPÉædG
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اإمامة م�ضجد املدينة، ومن ذلك كتاب موهوب اجلليل على خمت�رض خليل، للفقيه �ضيدي اأبي عبد اهلل حممد بن 

، وهو اأقدم 
4
اأحمد بن اأبي بكر الوداين احلاجي كان حيا �ضنة 933هـ/7-1526، املرتجم له يف كتاب فتح ال�ضكور

ه بن يده بتي�ضيت اأو مكتبة الأوقاف واأخرى يف مكتبة اأهل  موؤلف موريتاين وتوجد منه ن�ضخة يف مكتبة اأهل داَدّ

بويا ال�رضيف بتي�ضيت. ومن اأمثلة املكتبات الودانية التي هاجرت نحو تي�ضيت مكتبة اأهل الناجم وهي اأ�رضة من 

اإدو احلاج، ومتتاز هذه املكتبة بكرثة وثائقها. كما توجد مكتبة الرحالة العامل املوؤلف الطالب اأحمد بن طوير اجلنة 

املدينة مبوؤلفيها  ا�ضتهرت  �ضنقيط. وقد  1849م( يف مدينة  1265هـ/يوليو  الوداين )تويف يف رم�ضان  احلاجي 

املتميزين يف القرنني الثامن ع�رض والتا�ضع ع�رض كابن طوير اجلنة و�ضيخيه اأحمد �ضامل )تويف 1239هـ/1823م( 

وال�ضالك )1245هـ/1829م( ابني الإمام احلاجيني، وحممد الأمني بن حمه ختار واأخوه بامَنُّو وال�ضيخ الأمني بن 

الطالب بن اخطور... 

من  بني  من  اأجنبت  فقد  الكثري  والتاآليف  املوؤلفني  من  وبها  املوريتانية  املدن  اأعرق  فمن  �ضنقيط  مدينة  اأما 

الغالوي  الب�ضري  بن  واأحمد  1103هـ/1691م(،  )تويف  العلوي  بلعم�ض  بن  املختار  بن  حممد  الطالب  اأجنبت 

)تويف 1276هـ/1859م( و�ضيدي حممد بن حبت الغالوي )1288هـ/1871م( وال�ضيخ بن حامني الغالوي 

)1318هـ/1900م(. وتعترب مكتبة اأهل حبت ب�ضنقيط من اأبرز واأهم مكتبات املخطوطات والتاآليف يف موريتانيا 

من حيث التنوع والأهمية وكرثة الوثائق، فهي ت�ضم 631 عنوانا مع اأن الرواية ال�ضفهية تذكر اأن عدد ما فيها بلغ 

يف عهد موؤ�ض�ضها �ضيدي حممد 1400 خمطوط واأ�ضبح العدد يف عهد ابنه ال�ضيخ )1299هـ/1882م( 1300 

خمطوط.

بن  املختار  ن�رض  حني   1950 �ضنة  كانت  �ضنقيط  خمطوطات  وتعريف  وفهر�ضة  جلرد  علمية  حماولة  واأقدم 

هذا  ويف  �ضنقيط  مكتبات  عن  ال�ضوداء  لإفريقيا  الوطني  املعهد  ن�رضة  يف  بالفرن�ضية  مقال  لَِري�ْض  واألبري  حامدن 

املقال معلومات موجزة ومفيدة حول اأمناط املخطوطات. كما اأن فيه ملحقا اأعده ابن حامدن وهو عبارة عن جرد 

بيبليوغرايف للمخطوطات ال�ضنقيطية يركز على اجلهة املالكة للمخطوط وعدد املخطوطات التي بحوزة هذه اجلهة 

.
5
اأو تلك ومالحظات عامة

ول ميكن اأن نتحدث عن املكتبات اخلا�ضة التي تزخر باملوؤلفات املوريتانية دون اللتفات اإىل مكتبة اأهل ال�ضيخ 

�ضيديا يف مدينة بتلميت، فهي واإن كانت غري موجودة يف املدن املوريتانية القدمية فاإنها توجد يف منطقة الرتارزة 

.
6
وقد اأ�ض�ضها ال�ضيخ �ضيديا بن املختار بن الهيبة الأبيريي )تويف 1286هـ/1868م(

ويف �ضنة 1966، وبعد اإن�ضاء املكتبة الوطنية بنواك�ضوط، قام املوؤرخ ابن حامدن اأي�ضا ومعه خبري من اليون�ضكو 

يدعى اآدام هيموف�ضكي، وكان معارا من طرف املكتبة امللكية با�ضتوكهومل، بو�ضع جرد �ضمياه: »الفهر�ض املوؤقت 

للمخطوطات املحفوظة يف موريتانيا«. وقد راجعه هيموف�ضكي �ضنة 1968. وقد ا�ضتطاع املوؤلفان ح�رض 2054 

. واأقدم موريتاين مذكور بهذا الفهر�ض هو اند عبد اهلل بن �ضيدي 
7
تاأليفا خمطوطا حلوايل 394 موؤلِّفا موريتانيا

اأحمد بن حممد الغيث املحجوبي الولتي املتوفى �ضنة 973هـ/1530م واآخر املوؤلفني املوريتانيني املذكورين به 

هو حممد يحيى بن �ضليمة اليون�ضي النعماوي ليلة الإثنني 22 ذي احلجة �ضنة 1354هـ، املوافق 6 مار�ض 1936م. 

وهذا العمل ميكن اأن ن�ضميه دليل املوؤلفات املوريتانية املخطوطة.
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ولبن حامد حماولة اأخرى وهي قائمة املخطوطات الفقهية املوريتانية حيث حدد يف هذه القائمة اأربعة عنا�رض 

هي ا�ضم الكتاب وا�ضم موؤلفه وتاريخ وفاته )اإن كان قد تويف( ثم يذكر مظنة وجود املخطوط. وقد اأعد ابن حامد 

هذه القائمة يف ال�ضتينات اإل اأنها مل تر النور حتى �ضنة 1981 حني ن�رضها الدكتور حممد املختار ولد اباه يف كتابه 

8
»درا�ضات يف تاريخ الت�رضيع الإ�ضالمي يف موريتانيا«.

وعلى امل�ضتوى الر�ضمي يعود الهتمام بالتاآليف واملخطوطات املوريتانية اإىل عهد قريب، فاأول جهد علمي 

يف   1975 �ضنة  املتاأ�ض�ض  العلمي  للبحث  املوريتاين  املعهد  حماولت  كان  لحقا  وفهر�ضتها  و�ضيانتها  جلمعها 

نواك�ضوط.

بع�ض  مكتبات خا�ضة ويف  موؤلفيها يف  اأ�رض  بيد  موجودة  املوريتانية  التاآليف  هذه  اأغلب  اإن  نقول  اأن  ميكن 

بع�ض  اأو  الإ�ضالمية  الدرا�ضات  ومعهد  العلمي  للبحث  املوريتاين  كاملعهد  ر�ضمية  موؤ�ض�ضات  توجد يف  الأحيان 

واأحمد  ا�ضتيوارت  و�ضارل  �ضامل  اأحمد  بن  اأحمد  �ضيدي  قام   1989  -  1988 �ضنتي  ويف   .
9
الوقفية املوؤ�ض�ضات 

الفهر�ض  ين�رض بعد هذا  العلمي. ومل  للبحث  املوريتاين  املعهد  باإعداد فهر�ض عام ملخطوطات  بن حممد يحيى 

اإل اأنه توجد منه ن�ضخة اإلكرتونية �ضمن م�رضوع املخطوطات العربية فى غرب اإفريقيا الذي اأعدته جامعة اإلينوا 

 وتبلغ حمتويات الفهر�ض 3143 عنوانا جمعت من 72 مكتبة خا�ضة اأغلبها من منطقة الرتارزة. 
10

الأمريكية

ويعد هذا العمل امتدادا ملجهود قام به ا�ضتيوارت قبل ذلك يف �ضنتي 1987 و1988 حني اأجنز فهر�ضة مكتبة اأهل 

ال�ضيخ �ضيدَي املوجودة ببوتليمت )والتي �ضبق اأن اهتم بها الأ�ضتاذ لوي�ض ما�ضينيون يف بداية القرن الع�رضين(. 

وقد زاد هذا الفهر�ض قليال عن 2000 خمطوط. وعنوان هذا الفهر�ض العربي الإجنليزي الذي اأعده الأ�ضتاذ �ضارل 

ا�ضتيوارت هو )فهر�ض مكتبة هارون ولد ال�ضيخ �ضيدَي ببوتلميت(. ومل ين�رض هذا الفهر�ض.
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وقد اأعد الباحث حممدو بن الداه بن ايدة فهر�ضا ملخطوطات مدينة ولتة ومل يظهر بعد ح�ضب علمي. كما 

قام اأحمد بن حممد يحيى باإعداد فهر�ض اآخر للمخطوطات املوجودة مبكتبات تي�ضيت يف �ضيف �ضنة 1997. وقد 

اأنه مل ين�رض كذلك ح�ضب علمي. وقد قام مركز جمعة  اإل  مت بالفعل هذا الفهر�ض وكان بتمويل من اليون�ضكو 

املاجد بدبي بالإمارات العربية املتحدة، �ضمن برناجمه اخلا�ض برتميم وت�ضوير املخطوطات العربية، باإن�ضاء مبنى 

بتي�ضيت حلفظ املخطوطات وترميمها وت�ضويرها. وقد اأح�ضى هذا املركز اأكرث من 4 اآلف خمطوط بهذه املدينة.

املعهد  قام  حيث  اأفالم؛  �ضكل  على  املخطوطات  ت�ضوير  اأي  للميكروفيلم  م�رضوع  مع   1981 �ضنة  بداأت 

املوريتاين للبحث العلمي بالتعاون مع جامعة تُوِبْنَغْن باأملانيا بتح�ضري مكتبة للميكروفيلم وباإعداد فهر�ض لبع�ض 

 Ulrich( ُروِب�ْضُتوْك  اأْلِريْخ  الأملاين  الباحث  اأ�رضف  وقد  وحتمي�ضها.  ت�ضويرها  مت  التي  املوريتانية  املخطوطات 

و�ْضَواْلْد باإجناز فهر�ض من 2603 خمطوطا 
ُ
Rebstock( بالتعاون مع الأ�ضتاذ اأحمد بن عبد القادر والأ�ضتاذ َراْيرَنْ اأ

ماأخوذا وم�ضورا من 100 مكتبة موريتانية من خمتلف مناطق البلد. وقد ا�ضتمر هذا امل�رضوع املوريتاين الأملاين 

اأربع �ضنوات حيث انتهى �ضنة 1984. وقد متت طباعة جزء اأول من هذا الفهر�ض بالعربية حتت عنوان »فهر�ض 

املخطوطات العربية مبوريتانيا« و�ضدر ببريوت �ضنة 1988 وفيه ذكر مائة خمطوط مع ذكر خمتلف العنا�رض املتعلقة 

بكل خمطوط. 

 áÁób äÉWƒ£îŸ á°UÉN áÑàµe
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وقد اأ�ضدر الأ�ضتاذ اأْلِريْخ ُروِب�ْضُتوْك الفهر�ض كله �ضنة 1989 باللغة الأملانية وهو حتت عنوان: »جرد املخطوطات 

العلمي  للبحث  املوريتاين  املعهد  تزويد  اأن مت  الأملاين  املوريتاين  امل�رضوع  نتائج  ، وكان من 
11

العربية مبوريتانيا«

وجامعة توبنغن باأملانيا مبكتبة على امليكروفيلم جلميع املخطوطات املذكورة يف هذا الفهر�ض.

ومت �ضنة 2002 يف اإطار م�رضوع �ضيانة وتثمني الرتاث الثقايف املوريتاين الذي ميوله البنك الدويل بجرد ثالثة 

وثالثني و�ضبعمائة و�ضتة و�ضبعني خمطوطا موزعة على �ضت مائة وخم�ض و�ضبعني مكتبة منت�رضة يف 289 موقعا 

يف 91 بلدية موريتانية من �ضمن 48 مقاطعة.

هامة  كمحاولة  الثالثة  باأجزائه  البي�ضانية«  الآداب  »تاريخ  روب�ضتوك:  األريخ  الأملاين  الباحث  كتاب  وياأتي 

للتعريف مبوؤلفات هذا الف�ضاء احل�ضاين، ونرجو اأن يرتجم هذا الن�ض املميز من اللغة الأملانية اإىل اللغة العربية 

.
12

حتى تت�ضع دائرة ال�ضتفادة منه

 ÊÉ°ù◊G AÉ°†ØdG ‘ ÚØdDƒŸGh ∞«dBÉàdG ºé©e

ياأتي هذا املعجم ليكون خام�ضا لأربعة معاجم اأو جملدات اأعدها الباحث وامل�ضت�رضق هانويك بالتعاون مع 

تتخذ من مدينة  التى  العريقة  »بريل«  دار  ن�رضتها  املعاجم، وقد  �ضملتها  التي  باملناطق  والأ�ضاتذة  الباحثني  بع�ض 

ليدن بهولندا مقرا لها، واملجلدات الأربعة هي:

البلد من  واملوؤلفني يف هذا  التاآليف  ال�ضودان ومتتبعا  اأ�ضا�ضا على  اإفريقيا مركزا  الأول يغطي �رضق  املجلد 

.
13

ن�ضاأتها حتى 1900. وي�ضم اثني ع�رض ف�ضال

يتعامل املجلد الثاين مع الثقافة العربية يف اأفريقيا الو�ضطى اأي املنطقة الواقعة بني ال�ضودان ومايل. ويخ�ض�ض 

اجلزء الأكرب من العمل لنيجرييا التي اأنتجت ثقافة عربية اإ�ضالمية �ضخمة ومتنوعة. كما يتعر�ض لهذه الثقافة يف 

14
ت�ضاد والكامريون والنيجر.

بالعربية  فيها  اأنتج  وما  اأفريقيا  �رضق  �ضمال  يف  وموؤلفني  تاآليف  الإ�ضالمية  الثقافة  فيتناول  الثالث  املجلد  اأما 

وباللغات املحلية العديدة التي منها الأمهرية وال�ضومالية والتيغرية... ويغطي املجلد اإريرتيا وجيبوتي واإثيوبيا 

.
15

وال�ضومال

وال�ضينغال  غينيا كوناكري ومايل،  للموؤلفني وموؤلفاتهم يف  والأدبي  العلمي  الإنتاج  ويتناول  الرابع  املجلد 

.
16

والنيجر، وغانا

مع  بالتعاون  الورقة  هذه  ومعد  ا�ضتوارت  �ضارل  الباحث  من  كل  باإعداده  فيقوم  اخلام�ض  املجلد  هذا  اأما 

بع�ض الباحثني من املغرب وال�ضينغال وموريتانيا واأخ�ض اأ�ضا�ضا الباحث الدكتور حممد النوحي واأبو بكر امببنغ 

وغريهما... 

ومع  مت�ضع.  مو�ضوع  وهو  احل�ضاين  الف�ضاء  وتاآليفهم يف  للموؤلفني  عام  معجم  اإجناز  اإىل  امل�رضوع  يهدف 

 )Vincent Monteil( يف مقال له بعنوان 
ْ

اأن هناك اإ�ضارة مفيدة ذكرها الباحث الفرن�ضي امل�ضلم فين�ضان مونَتي

»املخطوطات التاريخية العربية الإفريقية« من�ضور مبجلة املعهد الأ�ضا�ض  لإفريقيا ال�ضوداء )IFAN( اإىل اأنه التقى 

تاآليف ما زالت  املوريتانيون من  األفه  ما  اأنهما يقدران  له  1965 وذكرا  �ضنة  بنواك�ضوط  بابن حامد وهاميوف�ضكي 

وقد تبني لنا اأن هنالك عددا اأكرث من ثالثة اآلف موؤلَّف.
 17

خمطوطة بثالثة اآلف )دون عد الدواوين ال�ضعرية(
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ل نعرف بداية التاأليف يف هذا الف�ضاء واإن كنا نعلم اأن حركة التاأليف متاأخرة بالن�ضبة لغريها من حركات 

التاأليف يف املنطقة املغاربية، لكن الباحثني متفقون على اأن هذا الف�ضاء عرف مع حركة املرابطني وداعيتها ال�ضهري 

عليه لحقا يف هذه  �ضيطلق  ما  وهو  والتعليم  بالتعلم  اهتمام  اأول  451هـ/1056م(  )تويف  يا�ضني  بن  اهلل  عبد 

املنطقة »املحظرة«. ولن ن�ضل اإىل القرن احلادي ع�رض الهجري حتى جند ذكرا لتطور معريف وثقايف يف �ضنقيط 

�ضنقيط،  ملدينة  ال�ضاطر«  »ال�ضاب  تدعى  جليلة  معرفية  �ضخ�ضية  جميء  ال�ضنقيطية  الثقافة  موؤرخو  يذكر  حيث 

ويبدو اأنه قدم لهذه احلا�رضة حامال الكثري من الكتب الأندل�ضية واملغاربية مل تكن معروفة يف الف�ضاء احل�ضاين. 

ومنذ ذلك التاريخ تاأ�ض�ضت التقاليد املعرفية تعليما وتعلما وتاأليفا. ينبغي اأن ل نن�ضى اأن من بني حمتويات مكتبة 

اأهل حبت ب�ضنقيط ن�ضخة قدمية من كتاب »ت�ضحيح الوجوه والنظائر من كتاب اهلل العزيز« املن�ضوب للح�ضني بن 

عبد اهلل الع�ضكري )395هـ/6-1005م( وهو خال اأبي هالل الع�ضكري )تويف 400هــ/1009م(، وقد ن�ضخ �ضنة 

480هـ/1087م بغرناطة. كما توجد بنف�ض املكتبة ن�ضخة رائعة من مقدمة ابن ر�ضد )520هـ/1126م( من�ضوخة 

بغرناطة �ضنة 736هـ/1335م.

تدور تاآليف هذا الف�ضاء حول خمتلف املعارف العربية الإ�ضالمية التقليدية. ويلخ�ض امل�ضت�رضق املخت�ض يف 

الثقافة يف هذه املنطقة جون هانويك اهتمامات موؤلفيها بقوله: »باملعنى العام ميكن اأن ن�ضنف الكتابات العربية يف 

.
18

غرب اأفريقيا حتت اأربعة عناوين: التاريخي؛ والرتبوي؛ والتعبدي؛ وال�ضجايل«

التاآليف من�ضب على الفقه والنحو والت�ضوف  اأكرث هذه  اأن  وهنالك ت�ضنيف غري بعيد عن ال�ضواب وهو 

ثالث  اأن  كما  احل�ضاين.  بالف�ضاء  املعارف  اأمهات  ن�ضميها:  اأن  ميكن  التي  املعرفية  امليادين  فهي  خا�ض،  ب�ضكل 

�ضخ�ضيات �ضنقيطية كان لها الدور املحوري من حيث نوعية التاآليف يف هذه املجالت الثالثة ومن حيث التاأثري 

يف املوؤلفني الالحقني وهي: املختار بن بونا اجلكني )1220هـ/1805( يف النحو، وال�ضيخ �ضيدي املختار الكنتي 

)1226هـ/1811م( يف الت�ضوف و�ضيدي عبد اهلل بن احلاج اإبراهيم العلوي )1233/1817(. وقد ظلت حركة 

التاأليف تتو�ضع وتنت�رض اأفقيا منذ القرن الثامن ع�رض لتزداد يف التا�ضع ع�رض ويف القرن املا�ضي باطراد.

 )Excel( »واعتمادا على مراجعنا املذكورة يف نهاية هذه الورقة فقد جردنا لئحة مطبوعة على برنامج »اأك�ضيل

ت�ضم ما يناهز الألف وخم�ضمائة موؤِلّف، وهذه الالئحة هي مدونتنا الأ�ضا�ضية التي نعمل عليها لإعداد املعجم.

قمنا بتهيئة موقع اإلكرتوين خا�ض وطورنا له برناجما مب�ضاعدة املهند�ض حممد ولد البو، وتقوم فكرة املوقع على 

. http://westafricanmanuscripts.org/book/index.php:تنظيم قاعدة املعلومات التي بني اأيدينا وهذا هو عنوان املوقع

ويخ�ض�ض الربنامج لكل موؤلف �ضفحة توجد بها اأربعة ع�رض مدخال يف الواجهة العربية ونف�ض املعطيات يف 

الواجهة الإجنليزية وهي:

الإ�ضم، اأ�ضماء بديلة، اللقب، الن�ضبة، املنطقة، ال�ضيوخ، التالميذ، ال�ضرية الذاتية، امل�ضدر، التوثيق، تاريخ 

امليالد، تاريخ الوفاة، تواريخ وفاة بديلة، فرتة ن�ضاط املوؤلف.

ويف �ضفحة كل موؤلف خانة حتيل على �ضفحة داخلية خا�ضة مبوؤلفاته وعند فتحها جند تنظيما لقاعدة املعلومات 

املتعلقة بالتاآليف مكونة من �ضتة مداخل يف الواجهة العربية ونف�ض املعطيات يف الواجهة الإجنليزية وهي:

العنوان، عناوين بديلة، املو�ضوع، مكان وجود املخطوط، و�ضف، موؤلفات اأخرى.
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نقوم بجمع العنا�رض املذكورة اأعاله عن كل موؤلف ويكون ذلك يف حدود 250 اإىل 400 كلمة بح�ضب ما هو 

متاح من معلومات. 

عند ذكر تاآليف اأي موؤلف ينوه ببع�ض اأبرز اإنتاجاته مما له �ضيوع يف املحا�رض ال�ضنقيطية.

عمل  مثل  اإليها،  اأ�رضنا  التي  املوريتانية  املخطوطات  فهار�ض  مثل  امل�ضادر  من  مبجموعة  غالبا  ال�ضتعانة  تتم 

الأ�ضتاذ الأملاين األريخ روب�ضتوك واملوقع الإلكرتوين لفهار�ض الأ�ضتاذ الأمريكي �ضارل ا�ضتيوارت فبف�ضلها ميكن 

اأن ن�ضع اليد على اأهم املوؤلفني وموؤلفاتهم. 

ال�ضتفادة من جميع ما هو متاح كمو�ضوعة املوؤرخ املختار بن حامد والدرا�ضات اجلامعية التي اأعدها بع�ض 

الباحثني اجلامعيني يف املدر�ضة العليا للتعليم بنواك�ضوط، جامعة نواك�ضوط اأو املعهد العايل للدرا�ضات والبحوث 

الإ�ضالمية اأو بع�ض اجلامعات املغربية والعربية... اأو ما مت تاأليفه خارج هذه الأطر واملوؤ�ض�ضات على �ضكل مبادرات 

�ضخ�ضية مما قد يفيد هذا العمل ويكمل ما فيه من ثغرات.

جمعنا حتى الآن 426 منوذجا من خطوط هوؤلء املوؤلفني وما زلنا يف طور جمع هذه النماذج و�ضنقوم باإ�ضافتها 

لحقا عندما يتم تقدمي الن�ض للن�رض الورقي.

á≤£æŸG ‘ ‘É≤ãdG πYÉØàdGh ÊÉ°ù◊G AÉ°†ØdG ‘ ∞«dCÉàdG

تعك�ض حركة التاأليف يف املجال احل�ضاين، لو نظرنا اإليها يف �ضياقها العام، تفاعال حيويا مع جمالها املغربي �ضمال 

والإفريقي جنوبا. و�ضاأقف على بع�ض النماذج التي تو�ضح الدور املغربي ب�ضكل خا�ض يف التوا�ضل والتاأثري يف 

الف�ضاء الثقايف احل�ضاين واأعني بالدور املغربي عناية ال�ضالطني وامللوك العلويني باجلوانب الثقافية والعالقات التي 

كانت تربطهم بهوؤلء املوؤلفني وتلك املحا�رض، ف�ضال عن عالقات العلماء باملغرب بنظرائهم يف هذا الف�ضاء احل�ضاين. 

فالزاوية الكنتية املختارية باأزواد كانت على ات�ضال م�ضتمر بالبالط العلوي الذي كان من م�ضادر تزويد هذه 

احلركة  الكنتي )1226هـ/1811م( يف  املختار  �ضيدي  ال�ضيخ  دور  اإىل  اآنفا  اأ�رضت  قد  وكنت  بالكتب.  الزاوية 

التاأليفية يف الف�ضاء احل�ضاين، ولدي ر�ضالة وجهها هذا ال�ضيخ الكنتي للموىل ال�ضلطان حممد بن املوىل عبد اهلل 

)تويف �ضنة 1204هـ/1790م(. وكان ال�ضيخ �ضيدي املختار ي�ضتقبل �ضنويا القوافل املحملة بالكتب من حوا�رض 

ابنه وخليفته يف الزاوية الكنتية ال�ضيخ �ضيدي حممد )1241هـ/1825م( يرا�ضل ال�ضلطان  . كما جند 
19

املغرب

�ضليمان بن حممد )ت �ضنة 1238 هـ/1792م(. وعندي ر�ضالة وجهها ال�ضيخ �ضيدي املختار ال�ضغري بن ال�ضيخ 

�ضيدي حممد )1263 هـ/1846م( للموىل ال�ضلطان عبد الرحمن بن ه�ضام )تويف 1859م(، وقد قمت بتحقيق 

هذا الن�ض ومل ين�رض بعد. ويف هذه الر�ضالة ذكر للكتب والتاآليف ال�ضنقيطية التي كان املوىل عبد الرحمن مهتما 

بها. ول تنتهي عالقة الزاوية الكنتية عند هذا احلد بل جند ال�ضيخ �ضيدي اأحمد البكاي بن ال�ضيخ �ضيدي حممد 

)تويف يف رم�ضان 1282هـ/فرباير 1866م( يرا�ضل املوىل �ضيدي حممد بن عبد الرحمن )تويف 1873(. فهنالك 

اأربعة اأجيال من موؤ�ض�ضي الزاوية الكنتية عا�رضوا اأربعة �ضالطني علويني ورا�ضلوهم وكان لتلك املرا�ضالت تاأثري 

هام حيث كان ال�ضالطني يبعثون مكتبات لهوؤلء الأعالم ال�ضناقطة. 
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ويف اأيام املوىل عبد الرحمن حل ال�ضيخ �ضيديا بن املختار بن الهيبة الأبيريي )تويف اآخر يوم من �ضنة 1284 

هـ/ املوافق 23 اأبريل 1868م( مبراك�ض، وال�ضيخ �ضيديا من كبار ال�ضخ�ضيات العلمية وال�ضوفية يف بالد �ضنقيط. 

. وقد جاء من املغرب مبكتبة تعترب من اأكرب املكتبات يف املنطقة وقد حتدث 
)20(

وقد نال حظوة عظيمة عند ال�ضلطان

عنها ال�ضعراء، يقول بابه بن اأحمد بيبه العلوي:

Üô`````¨dG ∂dÉMôJ ó©H ƒµ°ûj íÑ°UCGh  É¡````````````````à«JCG ÉŸ Üô¨dG OÓH äAÉ°VCG

Ö```````````àµdG ¬H §«– ’ º∏Y ∑óæYh  É¡∏ªM n¢ù«©dG õé© oj ÖàµH âÄLh

وقد حل العامل اجلليل �ضيدي عبد اهلل بن احلاج بن اإبراهيم العلوي )تويف ليلة اجلمعة 28 ربيع الثاين 1233هـ 

املوافق 6 مار�ض 1818م( اأثناء رحلته احلجية التي ا�ضتغرقت �ضبع �ضنوات، منها ما ق�ضاه يف احلجاز ومنها ما كان 

مب�رض ومنها ثالثة اأعوام باملغرب. وقد توثقت �ضالته يومها بال�ضلطان املغربي املوىل �ضيدي حممد بن عبد اهلل 

العلوي. وقد ذكر �ضيدي عبد اهلل يف كتابه »نْور الأقاح يف �رضح في�ض الفتاح« جانبا من عالقته بال�ضلطان املغربي 

قائال: »وكان اأمري املوؤمنني �ضيدي حممد بن عبد اهلل بن اأمري املوؤمنني اإ�ضماعيل ل يتطري اإذا �ضمع ما فيه الطرية حتى 

اإين كنت ليلة معه يف املحا�رضة يف علم العرو�ض حتى ذكرت له اخلزم بالزاى، فذكره ذلك بع�ض حذاق اأهل 

فا�ض بذلك الفن؛ فبعث اإليه ف�ضاأله عن اخلزم ف�ضار ي�ضت�ضهد لل�ضلطان بقوله:

É```````````````````µ« pb’ äƒ``````````````````ŸG ¿EÉa  päƒ`````````````ª∏d ∂ÁRÉ«M rOó°TG
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فجعلت اأر�ضده اإىل �ضاهد غري ذلك ومل يطاوعني ومل يتفطن ملا داخله من رعب امللك. ففطن يل ال�ضلطان 

21
فقال يل: خل عنه، ومل يتغري عن ذلك لقوة يقينه باهلل تعاىل«.

ويذكر �ضيدي اأحمد بن اأ�ضمهو الدمياين )تويف 1971( يف كتابه »ذات األواح ود�رض« )خمطوط( اأن املوىل 

اإ�ضماعيل اأهدى قبيلة اأولد دميان خزانة من الكتب، وي�ضيف ابن ا�ضمه: »وقد حدثني الأ�ضتاذ حممد �ضامل بن املا 

22
)ت. 1383هـ/1964م( اأنه راأى بع�ض تلك الكتب بعينه وعليها طابع �ضلطان املغرب.«

ويف نف�ض ال�ضياق يذكر ابن ا�ضمهو الدمياين عالقة ثانية بني هذه القبيلة وبني �ضالطني املغرب حيث يقول: 

23
»وكذلك اأهدى لهم حفيده حممد بن عبد الرحمن بخزنة«.

يوليو1265هـ/رم�ضان  يف  )تويف  الوداين  احلاجي  اجلنة  طوير  بن  اأحمد  الطالب  الفقيه  الرحالة  وينوه 

1849م( يف رحلته: »رحلة املنى واملنة« بلقائه بال�ضلطان املوىل عبد الرحمن بن ه�ضام وكيف اأمر بتزويده مبا يريد 

 .
24

من الكتب

وكان لفقهاء املغرب واأ�ضياخه دور م�ضهود وتفاعل مع احلركة الثقافية يف هذا الف�ضاء. فتذكر كتب التاريخ 

العا�رض  القرن  املغرب خالل  اليدايل در�ض يف »تافياللت بجنوب  ال�ضنقيطي حممد �ضعيد بن تكدي  العامل  اأن 

25
الهجري، وعاد اإىل منطقة القبلة )اجلنوب الغربي املوريتاين( فن�رض النحو هناك حتى لقب بالنحوي«.

وقد رحل �ضيدي عبد اهلل بن اأبي بكر التنواجيوي )تويف 1145هـ/1732م( اإىل ال�ضيخ �ضيدي اأحمد احلبيب 

ال�ضجلما�ضي فاأخذ عنه القراءات الع�رض وعند عودته كرث الآخذون عنه و�ضار اإمام املقراأ ببالد �ضنقيط. وقد عاد 

.
26

ال�ضيخ التنواجيوي بخزانة نفي�ضة كما يقول الربتلي يف فتح ال�ضكور

وت�ضكل املوؤلفات املغربية يف خمتلف الفنون ركنا اأ�ضا�ضيا يف املحا�رض يف الف�ضاء احل�ضاين: فكانت اإىل جانب 

بري  لبن  الطوالع«  »النجوم  ذلك  من  للتاأليف.  هاما  حمركا  باخت�ضار  اإذن  وكانت  وتخت�رض  ت�رضح  تدري�ضها 

الرباطي والدرر ال�ضواطع لل�ضو�ضاوي وهما كتابان يف املقراأ.

املقررات  بابن عا�رض طليعة  اخت�ضارا  املعروف  الدين«  ال�رضوري من علوم  املعني يف  املن�ضد  »نظم  ويعترب 

املدرو�ضة يف املح�رضة. ويعتد يف �رضحه على ميارة الكبري وال�ضغري وعلى حا�ضيتي الوزاين وابن حاج حمدون 

على ميارة.

واعتمد فقهاء الف�ضاء احل�ضاين على �رضوح املغاربة ملخت�رض خليل مثل: �رضح التاودي وابن غازي والرهوين 

والبناين وكنون... والأمر نف�ضه ينطبق على الدرا�ضات اللغوية واملنطقية...

كما كان م�رضب الت�ضوف يف هذا الف�ضاء �ضادرا عن �ضيوخ وزوايا يف املغرب خ�ضو�ضا ما يتعلق بال�ضاذلية 

وم�ضدرها الزاوية النا�رضية بتامكروت اأو القادرية اأو التجانية التي م�ضدرها ال�ضيخ �ضيدي اأحمد التجاين دفني 

فا�ض.

يت�ضح من كل هذا اأن م�ضدر اقتناء الكتب والروابط ال�ضوفية وحركة التاأليف بالف�ضاء احل�ضاين كان على 

عالقة وثيقة باملغرب �ضالطني وفقهاء واأ�ضياخا.
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المصادر اخملطوطة باحصلراء 
Êƒeƒe »æ«°S

التي  التاريخية  اإفريقيا يف القرون الأخرية تقليدا مرموقا يتمثل يف املخطوطات. ومازالت احلوا�رض  عرفت 

�ضاعدت على هذا الإنتاج للمعرفة واخلزانات التي حتفظ تلك املخطوطات موجودة بقلب ال�ضحراء. لقد كانت 

املعرفة ال�ضحراوية معرفة متحركة تنتقل من ال�ضحراء الأطلنتية اإىل �ضفتي نهر النيجر. ويرى الباحثون اأن 40 

باملائة من القارة الإفريقية تغطيها املخطوطات ؛ وهنا وجب متييز عدة جمموعات : جمموعة غربية ت�ضم �ضفتي 

الهندي  املحيط  على  وانفتاحا  بال�رضق  ارتباطا  اأكرث  وجمموعة  الغربية(  واإفريقيا  ال�ضمالية  )اإفريقيا  ال�ضحراء 

)وتف�ضي اإىل الثقافة ال�ضواحلية sawahili حول زجنبار( ثم جمموعة اإفريقيا الو�ضطى )بورنو Bornou، وداي 

Wadaï، باغرمي Baguirmi ، الخ.(. واإن نحن رجعنا اإىل زمن بعيد ف�ضنالحظ اأن هذه املجموعات تنتظم حول 

املجموعات،  هذه  �ضمت  القدمية  الأزمنة  ويف  واأكادز.  وتنبكت  وولتة  و�ضنقيط  وتوات  العريقة  فا�ض  حا�رضة 

�ضنقيط،  )ودان،  احلالية  املوريتانية  الواحات  وخمطوطات  املغربي  اجلنوب  خمطوطات  واحد،  جمال  ويف 

واأكادز  تنبكت  احلادي ع�رض...( وخمطوطات  )القرن  املرابطني  منذ عهد  الإ�ضالم  املنفتحة على  الخ.(  ولتة، 

 Louis( يقول لوي�ض ما�ضينيون .)على �ضبيل املثال Kano واملدن التجارية والعاملة ل�ضمال نيجرييا احلالية  )كانو

ال�ضلفي  ال�ضيخ،  ال�ضيخ �ضيديا : »يف قلب ال�ضحراء، حتتوي خزانة  اإثر جرده حمتويات خزانة   )Massignon

اإىل  املعرفة  التبحر يف  تر�ضيخ  الف�ضل يف  ويعود   .»
1
املخطوطات... اأكرث عددا من  كان كذلك، مطبوعات  اإن 

زوايا  واإن�ضلمان  �ضنهاجة  الربابرة  هوؤلء  �ضمن  لن�ضجل  ينحدرون من جمموعات خمتلفة.  العلماء  من  اأجيال 

.)Songhay( و�ضونغاي )Les Fulbé( وفولبي )Wangara( ووانغارة )Ineslmen Zawaya(
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وقد قامت قبائل �ضنهاجة الربابرة بدور طليعي يف اعتناق اإفريقيا الدين الإ�ضالمي )ب�ضفتي ال�ضحراء(. وقد 

قوى �ضنهاجة، وهم من اأتباع املذهب املالكي، احل�ضور ال�ضيا�ضي والثقايف من خالل الإ�ضالح املرابطي الذي 

قاده واحد منهم ونق�ضد به عبد اهلل بن يا�ضني )تويف �ضنة 1059(. كما �ضاهم �ضنهاجة كذلك يف احلفاظ على 

الإ�ضالم القرو�ضطي ون�رض تقليد املخطوطات يف املناطق ال�ضحراوية. اأ�ضف اإىل ما �ضبق اأن تاأثري �ضنهاجة الثقايف 

يف احلوا�رض ال�ضحراوية مثل ولتة )Walatta( وتكيدا )Tiguidda( وتنبكت )Tombouctou( تاأثري وا�ضح. 

اأما فيما يخ�ض اإن�ضلمان زوايا )Ineslman Zawaya( فاإن اإ�ضهامهم يتمثل يف تدبري املقد�ض ونقل املعرفة. وقد 

ال�ضخ�ضيات  وحتتل  والتيجانية.  القادرية  الطريقتني  عرب  باإفريقيا  ال�ضوفية  تر�ضيخ  يف  بتعليمها  الزوايا  �ضاهمت 

النابعة من الزوايا مكانة هامة يف �ضل�ضلة نقل الطرق ال�ضوفية الرئي�ضة باإفريقيا، ل�ضيما تلك التي تنتمي للقادرية 

احلافظ حممد  ال�ضيخ  ا�ضم  تذكر  التي  والتيجانية   )1811  -  1729( الكنتي  املختار  �ضيدي  اإىل  ب�ضلتها  ومتت 

املكتبات  يف  لنجد  واإننا   .)1815  -  1737( التيجاين  اأحمد  ال�ضيخ  اإىل  اأ�ضلها  ويعود   )1830  -  1760(

اأخرى  جمموعات  الدينامية  هذه  واكبت  وقد  الزوايا.  اأهل  كتبها  التي  املوؤلفات  من  مهما  عددا  ال�ضحراوية 

مباأ�ض�ضتها للتعليم يف املدن التاريخية وبتطويرها لالإنتاج والن�رض؛ وجند �ضمنها جهابذة يف النحو العربي وتف�ضري 

القراآن تاأكد تاأثريهم ابتداء من القرن الثامن ع�رض.

OGóŸG ≥jôW : πaGƒ≤dG ≥jôW ≈∏Y

على  ت�ضاعد   )Chinguetti و�ضنقيط   Adrarواأدرار  Touat )توات  ومناطقها  ال�ضحراء  عرب  التجارة  كانت 

عبور �ضلع اإفريقيا ال�ضمالية نحو اإفريقيا ال�ضوداء والعك�ض �ضحيح؛ فقد �ضمنت طريق القوافل ملدة طويلة ازدهار 

املدن التاريخية اإذ كان يحج اإليها، باعتبارها مراكز لتجمعات احلجيج القا�ضدين مكة، عدد من العلماء والطالب 

ليوؤموا مدار�ضها وخزاناتها وم�ضاجدها، فاأ�ضحت بذلك ذات اأهمية بالن�ضبة اإىل امل�ضلمني. وقد اأذن اختفاء هذه 

التجارة باأفول املدن العتيقة. 

لقد لعب دخول الورق دورا بالغ الأهمية يف اإنتاج املعرفة عرب العامل ويف اإفريقيا على وجه اخل�ضو�ض. وهكذا 

تداول  املعرفة هذا على  تراكم  و�ضي�ضاعد  العلماء؛  اإليه  يلجاأ  املعرفة  لنقل  اأداة  الأيام  املخطوط مع مرور  اأ�ضبح 

ا�ضطلعت  الأفارقة  الكتاب  من  متعاقبة  اأجيال  اأن  كما  ال�ضحراء،  �ضفتي  بني  الثقافية  واملمار�ضات  املخطوطات 

باحلفاظ على املعرفة الإ�ضالمية. نعم لقد كانت الكتب يف ذلك الزمن عملة نادرة، وقليل هم الأ�ضخا�ض الذين 

كان ميكنهم اأن يتوفروا على كتاب يف م�ضاكنهم، اأما الن�ضو�ض التي كانوا يعرفونها فهي اإما يكونون قد حفظوها 

يف الكتاتيب القراآنية اأو عند قراءتها اأثناء ال�ضالة، فكثري من الكتب اآنذاك قد كتبت لتقراأ على ال�ضامعني. وكانت 

الكتب التي تتناول العلوم الدينية تقراأ قبل ال�ضلوات اخلم�ض اأو بعدها كما كانت �ضالة اجلمعة والعيدين منا�ضبة 

لقراءتها اأمام العموم. ويقال اإن الكتاب يعد من�ضورا ما اإن يقراأ على م�ضامع جمهور كان يجهل ن�ضو�ضه. وهذه 

الكتب موؤلفة لكي تقراأ على مقاطع حتى ل ميلها ال�ضامع ؛ وهي ل تظهر اأبدا كاملة، لكن كل »باب« وكل »ف�ضل« 

كان ي�ضكل مو�ضوع حما�رضة خا�ضة، وذلك ما يف�رض تنوع الأ�ضاليب وكرثة التكرار يف الن�ضو�ض.
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äÉWƒ£îŸG Ëó≤J

توجد ثالثة اأنواع من املخطوطات هي : املخطوطات باللغة والكتابة الإفريقيتني )بحروف تيفناغ وحروف 

فاي )Vaî(( ؛ فاملخطوطات باللغة والكتابة العربيتني ثم املخطوطات باللغة الأعجمية )املكتوبة باللغة الإفريقية 

عن طريق ا�ضتعمال احلروف العربية(. وهذا التقليد امل�ضمى بالأعجمي ينجم بناء على كتابة اللغات املحلية باللغة 

العربية. وقد �ضاعد هذا ال�ضنف من الكتابة على تثبيت اللغات التي كانت حتى وقتئذ �ضفوية : الرببرية والهوو�ضة 

 )Wolof( والولوف )Songhaï( وال�ضونغاي )Bambara( والبامبارا )Fulfuldé( والفولفولدي )Haoussa(

وامل�ضاجد  والعمومية  اخلا�ضة  اخلزانات  يف  م�ضونة  ال�ضحراوية  واملخطوطات  الخ.   ،)Swahili( وال�ضواحلية 

والزوايا. اإنها ال�ضاهد على املا�ضي الثقايف يف املجال ال�ضحراوي. وقد جنم عن ت�ضكل الزوايا الدينية وتطورها 

ن�ضاأة �ضنف من اخلزانات �ضمي خزانة الزاوية؛ وي�ضتمد م�ضطلح الزاوية م�ضدره من الزوايا الدينية التي يعود 

ت�ضكلها وتطورها اإىل القرن الثاين ع�رض. 

 çGôJ ,AGôë°üdÉH äÉWƒ£îŸG

QÉKóf’ÉH Oó¡e



326

äÉWƒ£îŸG ßØM õcGôe

توجد عدة خزانات عمومية وخ�ضو�ضية حتفظ فيها املخطوطات. وما زال عدد هام من ذخائرها قيد اجلرد. 

الأفارقة  الباحثني  من  بكثري  الع�رضين،  القرن  �ضتينيات  ابتداء من  التجميع،  ملراكز  التدريجي  الو�ضع  اأدى  وقد 

والأجانب اإىل امل�ضاهمة يف تدبري ودائع املخطوطات بينما �ضجع اآخرون ترجمة الأخبار التاريخية يف الوقت الذي 

خا�ض البع�ض الآخر حملة لقتناء املخطوطات القيمة وا�ضتن�ضاخها وت�ضويرها يف اأ�رضطة �ضغرية )ميكروفيلم(. 

ويوفر جتميع املخطوطات وا�ضتثمارها للباحثني اأدوات لبحث تاريخي جديد. واأهم املجموعات هي :

- جمموعة املخطوطات املتوفرة باملكتبة الوطنية يف الرباط

- جمموعة املخطوطات املتوفرة باخلزانة امللكية يف الرباط

- جمموعة املخطوطات املتوفرة باملكتبة الوطنية يف اجلزائر

- جمموعة املخطوطات املتوفرة مبركز اأحمد بابا يف تنبكت مبايل

- جمموعة املخطوطات املتوفرة ب�ضعبة املخطوطات يف معهد الأبحاث

    يف العلوم الإن�ضانية بنيامي )النيجر(

- ذخرية مكتبة املعهد الفرن�ضي لإفريقيا ال�ضوداء )دكار(

)IAS( ذخرية معهد الدرا�ضات الإفريقية بجامعة غانا -

- جمموعة اأر�ضني رو )Arsène Roux( باملكتبة متعددة الو�ضائط

)Aix en Provence( للبيت املتو�ضطي لعلوم الإن�ضان اإيك�ض اأون بروفان�ض    

- جمموعة املخطوطات املتوفرة باملكتبة الوطنية يف باري�ض

- جمموعة املخطوطات املتوفرة مبكتبة اأفريكانا باجلامعة ال�ضمالية الغربية يف �ضيكاغو

)La Bibliothèque Africana de Northwestern University à Chicago(   

.)Leyde( جمموعة املخطوطات املتوفرة مبكتبة ليد -

وتوجد اإىل جانب هذه املجموعات مكتبات خا�ضة باأ�ضحابها؛ وما زالت املكتبات اخلا�ضة تقوم بدور هام 

يف تثمني املخطوطات القدمية وحفظها والنهو�ض بها؛ ففيها تكد�ض وت�ضان اإما يف �ضناديق اأو خزانات حممية.

واملهمات الرئي�ضة للمكتبات هي:

الطالب  لت�ضجيع  املخطوطات  حول  وندوات  ور�ضات  تنظيم  ؛  و�ضيانتها  وجتميعها  املخطوطات  اإح�ضاء 

والباحثني على ا�ضتعمالها يف اأعمال بحثهم؛ م�ضاعدة م�ضوؤويل املكتبات اخل�ضو�ضية والعمومية يف جمهوداتهم 

اإجناز درا�ضات واأبحاث )من ن�رض وترجمة...(؛  اإىل احل�ضول على املخطوطات و�ضيانتها؛ احلث على  الرامية 

حت�ضي�ض احلائزين على خمطوطات بحقوقهم يف امللكية الفكرية؛ تكوين الطاقم العامل يف هذا املجال يف تقنيات 

ترميم املخطوطات )رقمنة وت�ضوير يف اأ�رضطة �ضغرية - ميكروفيلم - ون�ضخ تقليدية...(.

حتفظ املخطوطات اأ�ضا�ضا يف املراكز الدينية الكربى اأو »البيوت الثقافية« ، وهي يف حوزة اأفراد من العائالت 

الدينية الكربى ينحدرون من �ضخ�ضيات تاريخية كبرية. لكننا نكاد جند، على م�ضتوى اأكرث ب�ضاطة، يف كل قرية 

ذات اأهمية معينة ن�ضا مكتوبا يعر�ض تاريخ تاأ�ضي�ض القرية وبداية الإ�ضالم بها مع �ضجرة ن�ضب الفاعلني يف منوها. 

ويبني ال�ضتك�ضاف ال�رضيع لأغلب هذه املراكز كما تظهر التحقيقات املطولة يف البع�ض منها غنى الأدب املكتوب 

يف عني املكان، ولو اأن ما ي�ضل اإليه املالحظ لي�ض، بكل تاأكيد، اإل جزءا �ضئيال مما هو موجود. 
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ميكن الفهر�ض من حتديد مواقع املخطوطات ويي�رض بذلك و�ضول الباحثني 

من  يكون  كما  لها،  وجود  ل  جمموعة  هي  مفهر�ضة  غري  جمموعة  اإن  اإليها. 

ال�ضحراوية  املخطوطات  من  ي�ضري  غري  جزءا  اأن  ومعلوم  تقييمها.  ال�ضعب 

وقوائم  فهار�ض  على  وال�ضيانة  احلفظ  ومراكز  اخلزانات  وتتوفر  مفهر�ض 

باملكتبة الوطنية  للمخطوطات؛ ففي املغرب نتوفر على فهر�ض للمخطوطات 

يف الرباط وفهر�ض باخلزانة امللكية املغربية ثم فهر�ض اآخر للمخطوطات بجامع 

�ضنة  الفا�ضي  العابد  حممد  اإجناز  من  جملدات  )اأربعة  فا�ض  يف  القرويني 

1979(. ثم هناك فهر�ض اخلزانة امللكية يف الرباط وفهر�ض املخطوطات العربية 

والرببرية لذخرية رو )Roux( يف اإيك�ض اأون بروفان�ض )ن�رضه �ضنة 1995 نيكو 

فان دين بوغرت Nico van den Boogert(، اإىل غري ذلك.

ويف اجلزائر يخربنا الفهر�ض العام للمخطوطات باملكتبة الوطنية، والذي 

ن�رضه اإدمون فانيان )Edmond Fagnan( عام 1893، اإخبارا موجزا عن طبيعة 

 )Hassan Nomarizio( املخطوطات ونطاقها. وياأتي فهر�ض ح�ضن نوماريزيو

ليكمل املجموعة.

و�ضت�ضاهم الذخائر اجلهوية يف اإغناء املجموعات وهناك العديد من مكتبات 

الزوايا والعلماء )يف الدار البي�ضاء ووجدة ومراك�ض وم�ضكرة وداهلة وبجاية 

)Mohammed Bey( ومب�ضكرة هناك مكتبة مدر�ضة حممد باي )...وتلم�ضان

التي يرجح اأن ابن زرافة قد ا�ضتعان بها لكتابة موؤلفه »الرحلة املقامرية«. وحتتفظ 

مكتبات الزوايا العديدة مبجموعات خمطوطات قيمة.

يحتوي مركز اأحمد بابا بتنبكت يف اإفريقيا الغربية على ما يقارب 20000 

لندن.  يف  الفرقان  موؤ�ض�ضة  من�ضورات  يد  على  عددها  ن�ضف  ن�رض  خمطوط 

وت�ضتمل جمموعة �ضعبة املخطوطات ملعهد الأبحاث يف العلوم الإن�ضانية بنيامي 

)النيجر( على قرابة اأربعة اآلف خمطوط مفهر�ضة يف ثمانية جملدات مبن�ضورات 

تعود  خمطوط(   500( جمموعة  فهر�ضة  متت  وقد  كذلك.  لندن  يف  الفرقان 

اإىل �ضعبة املخطوطات العربية ملعهد الدرا�ضات الإفريقية التابع جلامعة لوجون 

وقد  اأي�ضا.  لندن  يف  الفرقان  مبن�ضورات  واحد  جملد  يف  )غانا(   )Legon(

قام جون هونويك )John Hunwick( بجمع خمتلف املجموعات الإفريقية 

.
2
»The writings of central sudanic Africa« الغربية ون�رضها حتت عنوانôé«ædG øe •ƒ£fl
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 Fonds( اأر�ضينار  ذخرية  وفهر�ض  لباري�ض  الوطنية  باملكتبة  ال�رضقية  املخطوطات  فهر�ض  فرن�ضا  يف  ويوجد 

Archinard( ملكتبة املتحف الوطني لفنون اإفريقيا واأقيانو�ضيا )باري�ض( ثم فهر�ض خمطوطات الأمري عبد القادر يف 

جمموعة متحف كوندي )Condé( ب�ضانتيلي )Chantelly(. اأما يف الوليات املتحدة ب�ضيكاغو في�ضتمل فهر�ض 

 ،)Northwestern University( احلديث العهد على ذخائر مكتبة اأفريكانا للجامعة ال�ضمالية الغربية )ISITA(

وتتكون من :

)Melville J. Herskovits(جمموعة ميلفيل ج. هري�ضكوفيت�ض -

)John Naber Paden( جمموعة جون نابر بادن -

)Umar Falke’( جمموعة عمر فالكه -

)Mervyn Hiskett( جمموعة مريفني ه�ضكت -

)John O. Hunwick( جمموعة جون اأ. هونويك -

 Ö°ùM IQÉª°ù∏d º«ª°üJ
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codicologique العلمية للمخطوطات انطالقا  ت�ضاعد الدرا�ضة الرتميزية 

من عنا�رض معينة على حتليل ال�ضكل املادي للكتابة والورق وتربز بذلك قيمة 

املخطوط. وقد تبني اأن تطبيق هذا املنهج على خمطوطات الغرب يف العهد 

على  �ضاعد  قد  �ضنوات،  منذ  العربي  العامل  خمطوطات  على  ثم  الو�ضيط، 

غزارة الإنتاج يف هذا امل�ضمار. ويعتمد التحليل الرتميزي على النقط التالية:

- حتديد املوقع )الأماكن والفهار�ض واملراجع، الخ.(

- م�ضتهل الكتاب

- منت الن�ض )الفوا�ضل وعالمات الوقف والألوان والتو�ضية، الخ.(

- التجليد

- الت�ضطري

- التذكري بال�ضابق اأو الالحق

- اأ�ضلوب الكتابة )�ضحراوي، مغربي، هو�ضاوي، كويف، ن�ضخي، ثلثي، الخ.(

- ال�ضمغ )تاأريخ، ا�ضم النا�ضخ، الخ.(

á≤≤ëŸG äGQƒ°ûæŸG

ينبغي لتحقيق خمطوط حتقيقا جيدا التوفر مبدئيا على ن�ضخ منه )اأقلهما 

التوفر  ن�ضبيا  ال�ضهل  ومن  الأحيان،  اأغلب  يف  تتقاطع  فاملجموعات  اثنتان(؛ 

على ن�ضختني حمفوظتني مفهر�ضتني يف املكتبات املختلفة.

فاإما ينطلق املحقق من ن�ضخة واحدة وي�ضجل كل ما يختلف عنها يف   -

الن�ضخة الأخرى )اأو الن�ضخ الأخر(. والقرائن التي ينبغي اعتمادها يف اختيار 

ما  اأن  الطريقة  هذه  وح�ضنة  الخ.  واملقروئية،  القدم  هي  الأ�ضا�ضي  املخطوط 

�ضين�رض يطابق فعال واقعا ل يرتفع هو املخطوط الأ�ضا�ضي.

- واإما ياأخذ الن�ضخ جميعها على قدم امل�ضاواة ثم ينتقي ما يبدو له �ضحيحا 

على اأن يذكر يف الهام�ض متغريات كل ن�ضخة. وح�ضنة هذه الطريقة تتمثل يف 

ات�ضاق الن�ض واإمكانية اإعادة ت�ضكيل كل رواية للمخطوط. 

É¡«∏Y ±QÉ©àŸG óYGƒ≤dG

ي�ضت�ضهد بالن�ض املقد�ض )قراآنا اأو حديثا( ويحتفظ به كما ورد، مع الإ�ضارة 

يف الهام�ض اإىل الرواية احلالية. وبا�ضتثناء ال�ضت�ضهاد ال�رضيح ل �ضيء يبني لنا 

على اأي الروايات كان ي�ضتغل املوؤلف.
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ا�ضتعمال رمزين  يقت�رض على  الهوام�ض  فاإن نظام  املهمة  لت�ضهيل  و�ضعيا 

اأو ثالثة:

وتنتقي مقطعا )مملوءا اأو فارغا( يخ�ض اإدراج مالحظة يف الهام�ض.  :¬
وتنتقي مقطعا )مملوءا اأو فارغا( يف املقطع الذي �ضبق انتقاوؤه.  : •

اأنظر يف الفقرة التالية حتققات النظام :

الرمز الثالث )▪( ينتقي مقطعا )مملوءا اأو فارغا( يف املقطع املنتقى مرتني 

)وهذا اأمر من الأمور النادرة لكن ميكن لنظامنا التكهن به(.

ملاذا احلديث عن مقطع مملوء اأو فارغ ؟ لأن املقطع ميكنه اأن يتحقق يف كل 

املخطوطات ويف هذه احلالة فهو مقطع مملوء )•x : )x¬(/)x كما ميكن 

األ يوجد يف كلتا الن�ضختني، ويف هذه احلالة فهو مقطع فارغ : )¬(/)•(.

≥«≤– º«ª°üJ

- املو�ضوع الذي يورده املخطوط املحقق؛

- نبذة عن املوؤلف؛

- الن�ضخ املتبناة؛ اأ�ضلها؛ كتابتها؛ حالتها؛

- موا�ضعات الن�رض؛

الأوىل  ال�ضفحة  يت�ضمن  اأن  للن�رض  ينبغي  الورقية  بالن�ضخ  يتعلق  فيما   -

الإلكرتوين  الن�رض  اإىل  بالن�ضبة  اأما  خمطوط.  كل  من  الأخرية  وال�ضفحة 

فاملخطوطات التي ل تتجاوز ثالثني �ضحيفة مت�ضح �ضورتها بال�ضكانري وت�ضبط 

مكوناتها لتن�ضخ كما هي عليه.

- التحقيق؛

- امل�ضادر واملراجع )البيبليوغرافيا(؛

- م�رضد امل�ضطلحات الرمزية؛

- الفهر�ض.

¿ƒª°†ŸG : áaô©ŸG ∫hGóJ

التجارية  املعامالت  اأو  وال�ضاحلني  الأولياء  نبذ  لتثبيت  الكتابة  ت�ضلح  ل 

ويف  اأ�ضكالها.  بكل  املعرفة  نقل  اأداة  اإنها  بل  فح�ضب،  القانونية  العقود  اأو 

الإن�ضانية.  العلوم  جمموع  يف  بالأولوية  الن�ض  مفهوم  يحظى  ال�ضدد  هذا 

وقد  معينني.  وفكرا  عقلية  وم�ضامينها  اأنواعها  ب�ضتى  التخ�ض�ضات  وتقت�ضي 

اعتمد العلماء على �رضبني من الكتابة لتثبيت املعرفة ونقلها هما : الكتابة باللغة 

ا�ضتعمال الأبجدية  باللغات املحلية عن طريق  الكتابة »الأعجمية«  العربية ثم 

والأدب  اللغة  فقه  �ضمنها  متنوعة  العلماء  تناولها  التي  واملوا�ضيع  العربية. 

الدينية  والعلوم  والقت�ضادية  الجتماعية  والعلوم  وال�ضيدلة  واخليمياء 

والتاريخ وعلم الفلك، الخ.
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)م�سدر مديرية الوثائق امللكية(
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وتق�ضيم املعارف الدينية والفكرية تق�ضيم معروف جيدا تطغى فيه املواد القانونية متبوعة باحلديث والعلوم 

القراآنية ثم املواد الدنيوية وفيها الأدب. تاأتي بعد ذلك اخليمياء وال�ضعر ودرا�ضة اللغة يتلوها يف اآخر املطاف كل 

من التاريخ والتنجيم. ومن بني املواد التي ت�ضتدعي اإعمال العقل ل العتماد على النقل وحده جند املواد ال�رضعية 

واأ�ضول الفقه وعلم الكالم وتف�ضري القراآن، التي حتظى بحيز اأكرب من العلوم الدنيوية من قبيل الأدب )الآداب 

والفنون( وال�ضيدلة، بينما يحتل الت�ضوف والفل�ضفة اآخر الرتتيب. على امل�ضتوى العملي، جند الزهد ممثال مبا يف 

ذلك �ضعر املواعظ ؛ وتبني درا�ضة التالزم بني املواد التي يدر�ضها كل عامل اأنه بالإ�ضافة اإىل الدرا�ضة ال�رضورية 

لل�ضرية ينق�ضم العلماء من حيث اخت�ضا�ضهم اإىل درا�ضة ال�رضع وعلوم القراآن. فالأولون يكادون ينفردون بالتاأثري 

ال�ضو�ضيوثقايف بينما يعر�ض الآخرون مبح�ض اإرادتهم عن الرغبة يف اأي تاأثري ويتعاطون لأن�ضطة فكرية �رضفة مثل 

الأدب ودرا�ضة اللغة وهما املجالن اللذان يت�رضب منهما الالهوت تدريجيا. ول يظهر الت�ضوف يف اآخر املطاف 

اأي  النظري  التاأمل  بالت�ضاوي جمال  فيقت�ضمان  والت�ضوف  الكالم  علم  اأما  التقليدية.  املواد  من خارج هذه  اإل 

»احلكمة« التي تظل بال عالقة حقيقية باملواد الدينية.

وكان  املالإ.  على  كذلك  تتلى  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  والقرارات  الق�ضائية  والأحكام  وال�ضعر  التاريخ  كان 

اجلمع يتكون من متعلمني واأميني ومن م�ضلمني وغري م�ضلمني، اإل اأن غري امل�ضلمني كانوا يجدون لأفق انتظارهم 

يرتددون  امل�ضارقة  والعلماء  التجار  كان  وقد  ال�ضعبية.  والعبارات  والأمداح  ال�ضعر  اأغلبها من  اأعجمية  ن�ضو�ضا 

بانتظام على اأ�ضواق املنطقة؛ وكانت امل�ضادر الأ�ضا�ضية لكت�ضاب املعرفة هي الرواية ال�ضفوية والنقل �ضواء يف 

جمال املعرفة الدينية اأو املجال ال�ضيا�ضي اللغوي.

 á```“ÉN

ارتبط تقليد املخطوطات ال�ضحراوية ارتباطا وثيقا بانت�ضار الإ�ضالم وجتارة القوافل التي كانت حمركه الرئي�ض. 

وقد حدثت الحتكاكات الأوىل بالإ�ضالم حوايل القرن التا�ضع؛ كما مكن انت�ضار الإ�ضالم وتطور التعليم العربي 

من اإقامة تقليد للمخطوطات ب�ضفة تدريجية وكذا ت�ضكل اأجيال من املثقفني والأدباء امل�ضلمني. لقد ظل العلماء 

باإفريقيا من النقا�ضات الفكرية حول بناء املعارف بينما �ضادت امل�ضادر والإنتاجات الفكرية  وموؤلفاتهم مق�ضيني 

باللغات الأوروبية. وت�ضهد هذه الن�ضو�ض على ح�ضور الكتابة واأهميتها يف املجتمعات الإفريقية يف ما قبل احلقبة 

ال�ضتعمارية. اإن هذا الإرث ال�ضحراوي امل�ضرتك يهدده الإن�ضان واحل�رضات والنار والأمطار وظروف ال�ضيانة 

واحلفظ ال�ضيئة، بل يتاآكل عدد هام من املخطوطات ب�ضبب ذلك. والأدهى اأن بع�ضها مهمل ويباع بالتق�ضيط اأحيانا 

وبثمن بخ�ض.
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أرشيــفات التـارخي الشفوي
بإفريقيا الغربية

…Éjóf ôµHÉH

ي�ضتوقفنا مو�ضوع مداخلتنا اأعاله على عدة م�ضتويات:

- اأول، ب�ضفتي اإفريقيا يرى يف الأر�ضيفات ال�ضفهية م�ضدرا مهما لكتابة تاريخنا.

ل الأر�ضيفات ال�ضفوية اأحد املفاتيح الأ�ضا�ضية ملعرفة ما�ضي اإفريقيا. - ثانيا، ب�ضفتي موؤرخا، اإذ تُ�ضكِّ

- واأخريا ب�ضفتي باحثا اأر�ضيفيا وم�ضوؤول، بالتايل، على �ضالمة هذه امل�ضادر ال�ضفوية وحمايتها، وعلى �ضيانتها 

وتثمينها، حتى تتمكن من اأن تتبواأ مكانتها الالئقة بها يف الأر�ضيفية املعا�رضة .

يت�ضكل تاريخ اإفريقيا الغربية، فيما يت�ضل مبو�ضوعنا، من جمموع وقائع ما�ضي ما قبل التاريخ حتى اليوم. 

ويتحدد ما قبل التاريخ، عموما، باحلقبة املمتدة بني ظهور الإن�ضان وظهور اأوىل الوثائق املكتوبة. 

من  �ضا�ضعة  امتدادات  تُغطي  �ضحراٌء  وهي  جنوبها؛  اإىل  �ضمالها  من  الإفريقيَة  القارَة  ال�ضحراُء  ُل  وتف�ضِ

املناطق. وُيطَلق على الق�ضم ال�ضمايل اإفريقيا ال�ضمالية، بينما يطلق على الق�ضم اجلنوبي اإفريقيا جنوب ال�ضحراء  

)subsaharienne(. واأما هذه الأخرية فتنق�ضم اإىل اأربع مناطق هي اإفريقيا ال�رضقية، واإفريقيا الو�ضطى، واإفريقيا 

الغربية، واإفريقيا اجلنوبية .

ولقد عرف جنوب ال�ضحراء ن�ضوء اإمرباطوريات وممالك �ضهدت تطورات متباينة فيما بينها. غري اأن اإفريقيا 

نة. ويرى البع�ض اأن ال�ضاكنة التي كانت يف  عرفت، مع و�ضول العرب منذ القرن ال�ضابع، اأوىل حكاياتها املُدوَّ

احتكاك مع العرب، وخا�ضة مع الأمازيغ امل�ضلمني )املرابطون( قد عملت على تعديل احلروف الهجائية العربية 

�ضكلت  ثم  ي�ضمى ب»العجمي«.  ل�ضاين  نظام  ابتداع  وبالتايل  لل�ضانهم،  ال�ضوتي  النظام  مع  تكييفها  اأجل  من 

القرن  مَتَّ يف غ�ضون  الأوروبيون. وهكذا  م�ضعله  الذي حمل  املُ�ضتعِمر  اهتمام  ذلك، مو�ضوع  بعد  ال�ضحراء، 

التا�ضع ع�رض تاأ�ضي�ض اإدارة تابعة لكل بلد م�ضتعِمر يف كلِّ منطقة من املناطق امل�ضتعمَرة.   oâ rµ oÑ ræ oJ óé°ùe
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وكما جتلى ال�ضتعمار من خالل الهيمنة ال�ضيا�ضية والقت�ضادية فقد جتلى اأي�ضا على م�ضتوى الهيمنة الثقافية 

للبلد املُ�ضتِعمر على البلد امل�ضتعَمر. 

قرارا  اتخذت  الغربية،  الإفريقية  اإدارٍة حديثٍة يف م�ضتعمراتها  اأر�ضت قواعد  اأن  بفرن�ضا، وبعد  يت�ضل  وفيما 

طلق عليه اإفريقيا الغربية الفرن�ضية )AOF( والذي كان ي�ضم 
ُ
يق�ضي بتجميع تلك امل�ضتعمرات يف كيان واحد اأ

ُكاّل من �ضاحل العاج والداهومي )بنني حاليا( وغينيا وفولتا العليا )بوركينا فا�ضو حاليا(، وموريتانيا، والنيجر، 

وال�ضينغال وال�ضودان )مايل حاليا( والطوغو.

كانت اللغة الفرن�ضية هي اللغة الر�ضمية الوحيدة يف هذه امل�ضتعمرات التي عملت فيها الإدارة ال�ضتعمارية 

على اإدخال »املمار�ضة الكتابية يف جمتمع تَطَبُعه ال�ضفاهية بالأ�ضا�ض«. لقد كان الكالم ال�ضفهي الأداة التي تناقلت 

بها اإفريقيا اإرثها التاريخي والثقايف.

 )Camara Laye(، اأنه ل توجد معلومات مدونة حول طبيعة 
1
والواقع لالأ�ضف، مثلما يوؤكد ذلك كامارا لي

نظام احلكم يف ممالك اإفريقيا الغربية على اختالفها، اإذ مل تُخلِّف لنا اأي مملكة من املمالك اأر�ضيفات مكتوبة؛ »فكل 

القرارات الر�ضمية كانت ت�ضدر �ضفهيا«. وحتى قرارات امللك والت�رضيحات كانت تَُتناَقل �ضفهيا تبعا لعادة عريقة 

يف القدم. وكان ال�ضعراء املو�ضيقيون الأفارقة )griots( مبثابة ديوان حامل الأختام بامتياز.

كان ال�ضاعر املو�ضيقي، »مالك ِزمام الكالم«، هو املتحكم يف تدبري الأر�ضيفات ال�ضفوية؛ فهو الذي يكُفل 

وعن  و�ضالمتها  حياتها  عن  امل�ضوؤول  كان  كما  النا�ض.  يف  واإذاعتها  ون�رضها  ومعاجلتها،  جمعها  م�ضاألة  وَي�ضَمن 

اأ�ضالتها .والواقع اأن ال�ضعراء املو�ضيقيني كانوا ميثلون حقا روح اإفريقيا العتيقة، ولولهم لكانت القيم التقليدية 

الإفريقية يف حكم املوت منذ زمن بعيد. لقد كان هوؤلء ال�ضعراء املو�ضيقيون مبثابة موؤرخني حاملني لد�ضاتري قدمية.

 ‘h Úª«dG ≈∏Y ¿ÉJQƒ°üdG

 ¬J’h áæjóe :á∏HÉ≤ŸG áëØ°üdG
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من  الفرن�ضي  ال�ضتعماري  النظام  اأقرها  التي  التنظيمية  الن�ضو�ض  من  كبرية  كمية  وجود  من  الرغم  وعلى 

اأجل فر�ض واإقرار ممار�ضة الكتابة )مر�ضوم 2 مايو لعام 1906 ال�ضادر عن احلكومة ال�ضتعمارية والقا�ضي باإجبار 

الأهايل على حترير التفاقيات واملعاهدات باللغة الفرن�ضية؛ وكذا الدوريات ال�ضادرة عن احلاكم العام اإفريقيون 

الغربية الفرن�ضية )AOF( يف 8 من مايو و 8 من �ضبتمرب عام 1911 التي تو�ضي با�ضتعمال اللغة الفرن�ضية ح�رضا 

، فاإن ذلك مل يكن لريبك 
2
يف املرا�ضالت الإدارية وكذلك يف الأحكام ال�ضادرة عن املحاكم الأهلية والإ�ضالمية

اأبدا و�ضع ال�ضفاهية التي ظلت تتطور وتفر�ض نف�ضها يف الدوائر التقليدية املحلية . 

الأ�ضا�ضية  امل�ضادر  اأحد  لتظل  وازدهارا  تطورا  تعرف  كانت  التي  ال�ضفاهية  لريبك  اإذن  الو�ضع  هذا  يكن  مل 

لتاريخ اإفريقيا. ويف الثالثينيات اجتاحت اإفريقيا الغربية الفرن�ضية موجة تطالب بالهوية قادها مثقفون اأفريقيون. 

وهكذا �ضعت الإدارة الكولونيالية الفرن�ضية اإىل فهم اأف�ضل للمجتمعات التي ت�ضهر على �ضوؤونها. ووعيا منها بهذه 

الظاهرة ان�رضف اهتمامها نحو جمع الإرث ال�ضفاهي وتدوينه واتخذت يف هذا الإطار جملة من التدابري. وهنا 

ب كله يف قالب التقاليد ال�ضفوية التي  اأدركت هذه الإدارة اأن »اجلوهر التاريخي ل�ضعوب اأهايل اإفريقيا اإمنا �ضُ

تناقلتها اأجيال من ال�ضيوخ امل�ضنني والرواة وال�ضعراء املو�ضيقيني«. 
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ومبا اأن هذه الأر�ضيفات ال�ضفوية م�ضاألة ل غنى عنها لمتالك معرفة جيدة باإفريقيا الغربية فاإنها ما فتئت ت�ضتثري 

اهتمام الباحثني، فرادى وجماعات، يف جمال الأر�ضيف والباحثني واملوؤرخني والعلماء يف تخ�ض�ضات متعددة، 

ع وكذا ا�ضتثماره بحكمة وعقالنية. جمَّ
ُ
وذلك بهدف ا�ضتخال�ض منهجية مالئمة للمنت املـ

ويجدر بنا القيام هنا بو�ضع متييز بني مفاهيم التقليد ال�ضفوي وبني التاريخ ال�ضفوي والأر�ضيفات ال�ضفوية.  

اأنه متداول ب�ضفة خا�ضة يف املناطق حيث ل  فالتقليد ال�ضفوي مُيار�ض يف البلدان التي عرفت الكتابة، غري 

متتلك املجتمعات و�ضيلة اأخرى ل�ضمان بقاء ذكرياتها �ضوى اأن تعهد بها اإىل الذاكرة الإن�ضانية. التقليد ال�ضفوي 

يركز يف احلقيقة على ذكريات املا�ضي وعلى كل اأنواع ال�ضهادات التي يتناقلها �ضعب وتكون نتاج دينامية ثقافة 

معينة. اإنه يختلف عن التاريخ ال�ضفوي الذي ين�ضبُّ على جمع ال�ضهادات ال�ضفوية، وكما يرتبط بق�ض�ض �ضرية 

احلياة وبالوقائع التاريخية، فاإنه يرتبط اأي�ضا بالأبحاث املنجزة حول الوقائع الجتماعية للتاريخ احلديث.

ولي�ض هناك اإجماع بني املتخ�ض�ضني املهتمني بالتقليد ال�ضفوي )من موؤرخني واإثنولوجيني واأنرثوبولوجيني 

ول�ضانيني واأر�ضيفيني وكتبيني( على امل�ضطلح للتدليل على الوثائقية التي تنتجها وتوزعها القناة ال�ضفوية.وت�ضكل 

جماميع التقليد ال�ضفوي والأبحاث التاريخية ال�ضفوية اأر�ضيفات �ضفوية.

�ضند  بـ»كل  الأمر  يتعلق  الأحوال  كل  ويف  ال�ضفوية«.  »الأر�ضيفات  مفهوم  لتعريف  حماولت  عدة  هناك 

نت عليه اأ�ضوات اأو �ضور اأو هما معا بغ�ض النظر عن الطريقة املُ�ضتعملة«. وتتكون الأر�ضيفات ال�ضفوية من  ُدوِّ

»ت�ضجيالت �ضوتية و/اأو خمطوطات لأحداث و�ضرية حياة ومهارات وتقاليد وعادات �ضفوية يف معظمها، وكذا 

من �ضهادات �ضفوية يحث عليها اأو عفوية ُم�ضتجَمعة«.

وم�ضالح  املكتبات  يف  تتطلب  خا�ضة  جتميعات  ت�ضكل  الوثائق  هذه  فاإن  املوظفة  امل�ضطلحات  تكن  ومهما 

الأر�ضيف مناهج وتقنيات خا�ضة يف اجلمع واملعاجلة وال�ضيانة والن�رض.

اإن تنوع املفاهيم والتعريفات وكذا مناهج املقاربة والتحليل من اأجل تو�ضيف هذه الوثائق وحتديدها ليُف�رضِّ 

امل�ضكالت التي ي�ضادفها الباحث للتوافق حول مناهج اجلمع ومعاجلة و�ضيانة الوثائق التي ت�ضتعمل القناة ال�ضفوية 

كدعامة لنقل املعلومات.

تقليد  على  يرتكز  وتناقلها  واإنتاجها  الن�ضو�ض  هذه  اإعداد  اأن  هو  املتخ�ض�ضني  اإجماع  حوله  يلتئم  ما  واإن 

ا�ضتخدام الو�ضيط )médium( ال�ضفوي كدعامة .

á«Ø«°TQC’G äÉ«£©ŸG ™ªL

تكت�ضي الأر�ضيفات ال�ضفوية اأهمية كربى بالن�ضبة اإىل اإفريقيا، وذلك لأ�ضباب عدة:

بناء  لإعادة  املعلومات  من  ثريا  م�ضدرا  الأر�ضيفات  هذه  ت�ضكل  الإفريقي  الرتاث  عنا�رض  من  عن�رض  فالأنها 

التاريخ والبحث يف العلوم الإن�ضانية والجتماعية والتقنية. 

اإنها اأداة من اأدوات حت�ضيل املعارف ونقلها. اإنها اأداة يف ن�رض ال�ضالم وا�ضتتبابه بني ال�ضعوب )ونعني بذلك 

اإذ يف  الع�ضور،  مر  على  وال�ضتمرارية  والتكيف  التاريخية  والهوية  الب�رضية  اجلماعة  اإىل  بالنتماء  �ضعور  خلق 

و�ضع الأر�ضيفات ال�ضفوية اأن تغري بالبحث عن القاعدة التي ترتكز عليها هوية من الهويات وعن اخليط الرابط 

التحول، مثال ذلك  بب�ضاطة، �ضريورات  اأو،  ت�ضاعد على ر�ضد قطائع وت�ضدعات  اأن  ل�ضتمراريتها، كما ميكنها 

كا�ضمان�ض )Casamance( يف ال�ضينغال، وم�ضكل ال�ضحراء/املغرب...
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فوات  قبل  الأخرى  ال�ضفوية  والتقاليد  الأ�ضاطري  اإىل جمع  املا�ضة  احلاجة  مبكرا  الأفارقة  املثقفون  اأدرك  لقد 

الأوان، لأنها ت�ضكل الأ�ض�ض نف�ضها التي يقوم عليها تاريخنا، بل وح�ضاراتنا التقليدية، ومبعنى اآخر اإنها طريقتنا 

يف العي�ض والوجود. وينبغي لهذا اجلمع اأن يتم يف املجتمعات التي اأبدعْتها ويف اجلماعات الجتماعية اأو الأفراد 

الذين ميتلكون املعارف وال�ضهادات والتقاليد. والواقع اأن املوؤمَتنني على هذه الذاكرة اجلماعية يف اإفريقيا )ال�ضيوخ 

وال�ضعراء املو�ضيقيون وكذلك املراأة( ل يدخرون جهدا يف نقل هذا الرتاث ال�ضفوي بكل دقة مثلما تلقفوه »دون 

اأن ي�ضيفوا اإليه اأو يزايدوا عليه«، مما اأتاح اليوم اإعادة بناء جزء من تاريخ اإفريقيا القرو�ضطوية. واملثال ال�ضاطع 

 Charte de( »اأو»ميثاق كوروكان فوغا )Empire Mandingue( هو، بال �ضك، »تاأ�ضي�ض اإمرباطورية املاندينغ

Kurukan Fuga(. وقد متت اإثارة م�ضاألة ميثاق كوروكان فوغا ) دائرة كانغابا »Kangaba« يف جمهورية مايل( 

عام 1236 بعد اأن حتررت املاندينغ من نري �ضلطة امللك �ضومانكورو كانتي)Soumangouro kante( اأمري �ضو�ضو 

)Sousou( )حوايل ما بني عامي 1203 - 1235( الذي ا�ضتوىل على امرباطورية غانا. وبعد اإعادة بناء ميثاق 

كوروكان فوغا بف�ضل الرتاث ال�ضفوي بدا »كاأحد الأنظمة التاأ�ضي�ضية يف العامل واأحد اأنواع التنظيمات الراقية 

التي ما زال امتدادها �ضاريا حتى اأيامنا، �ضحبة خمتلف املواثيق التي تتحكم يف حياة اأممنا وجماعاتنا الدولية«.
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ويو�ضح هذا املثال جيدا احلاجة املا�ضة جلمع الرتاث ال�ضفوي.

الأر�ضيفات  جمع  بعملية  يقوم  الذي  هذا  �ضفة  يف  يكمن  الباحثني  بني  اجلدل  مو�ضوع  الإ�ضكال  اإن 

)Saliou Mbaye( فاإن بع�ض الباحثني يف جمال الأر�ضيف والُكُتبيني 
3
ال�ضفوية. وكما نبه اإىل ذلك �ضاليو مباي

بالأر�ضيفات  ين�ضغال  اأن  لهما  ينبغي  ل  الكتبي  اأو  الأر�ضيفي  الباحث  اأن  يرون  الباحثني  اأو   )bibliothécaire(

ال�ضفوية اإل عندما يلجان م�ضتودعا لالأر�ضيفات اأو للمكتبة. ويعتقدون اأن لي�ض للباحث يف الأر�ضيف وللكتبي 

الوقت، ول املوؤهالت لالهتمام بعملية اجلمع.

امل�ضاهمة يف خلق واإيجاد هذه الأر�ضيفات وبالتايل  الباحثني يف الأر�ضيف  اأن على  اأخرى يرون  ومن جهة 

فهم مهياأون مبا فيه الكفاية ملجموع ال�ضل�ضلة التوثيقية، بدءا من اجلمع وانتهاء بالتقييم مرورا باملعاجلة وال�ضيانة.

وموؤكد اأن هذا هو الذي يف�رض كون وحدات خا�ضة تدمج �ضمن برامج تكوين حمرتيف املعلومة التوثيقية، ناهيك 

مة يف بلدان خمتلفة ل�ضاحلهم حتى يتمكنوا من اكت�ضاب املوؤهالت املطلوبة  عن الندوات والأورا�ض الدولية املنظَّ

للقيام بعملية جمع الأر�ضيفات ال�ضفوية ومعاجلتها و�ضيانتها وتثمينها . 

اإن الأهمية املتزايدة التي تنطوي عليها الأر�ضيفات ال�ضفوية يف كتابة تاريخ بلداننا، وكذا يف تدبري امللفات 

املعقدة من قبيل ف�ض النزاعات املختلفة َجعَلها تندرج �ضمن الت�رضيعات املت�ضلة باأر�ضيفات كل البلدان تقريبا. 

هكذا دخلت الأر�ضيفات ال�ضفوية اإىل خزائن الأر�ضيف بنف�ض الطرائق التي دخلت بها الوثائق املكتوبة �ضواء من 

خالل حتويلها اإىل جمموعات كاملة اأو كتكملة ملجموعة، اأو عرب الهبة والتخزين وال�رضاء اأو ال�ضتعادة. ومع ذلك 

ينبغي الإ�ضارة اإىل الأر�ضيفات التي ي�ضعب الو�ضول اإليها واتخاذ التدابري الالزمة للو�ضول اإليها.

É¡àfÉ«°Uh ájƒØ°ûdG äÉØ«°TQC’G á÷É©e

تكمن الغاية من جمع الأر�ضيفات ال�ضفوية يف و�ضعها رهن اإ�ضارة الباحثني. وف�ضال عن ذلك ينبغي ت�ضنيفها 

وحفظها يف خزائن خا�ضة ؛ فعلى الباحث الأر�ضيفي الذي يتلقى مدونة من الأر�ضيفات ال�ضفوية اأن يقوم بتقييمها 

وفرزها قبل و�ضفها طبقا للمعايري املعمول بها يف موؤ�ض�ضته. ومع ذلك ُين�ضح با�ضتعمال معايري الو�ضف الدولية 

املوحدة . فهناك املعايري العامة والدولية للو�ضف الأر�ضيفي )ISADG( فيما يت�ضل بالباحثني الأر�ضيفيني، واملعايري 

الدولية للو�ضف البيبليوغرايف )ISBD/NBM( بالن�ضبة للُكتبيني. وقد يحدث مع ذلك اأن تختلف املعاجلة من 

موؤ�ض�ضة اإىل اأخرى، وكل موؤ�ض�ضة ت�ضتخدم معايريها اخلا�ضة يف الو�ضف وال�ضيانة )لئحة منظمة من العنا�رض 

اأو و�ضف دويل موحد(. وهذا التنوع يف جمال معاجلة الأر�ضيفات ال�ضفوية اأف�ضى باملنظمات الدولية من قبيل 

املجل�ض الدويل لالأر�ضيفات )ICA( والفيدرالية الدولية جلمعيات الُكتبيني )FIAB( اإىل العمل من اأجل توحيد 

و�ضف هذه الوثائق التي جندها يف الأر�ضيفات واملكتبات يف اآن واحد.

على  راأ�ضا  لتقلب  اخلط  على  الأوتوماتيكية  املناهج  دخلت  والتوا�ضل  املعلومات  تكنولوجيا  ظهور  ومع 

 )logiciels( برجميات  و�ضع  مت  وهكذا  و�ضيانتها.  ال�ضفوية  الأر�ضيفات  معاجلة  يف  الكال�ضيكية  املناهج  عقب 

التفاعلية لو�ضائل الت�ضال املتطورة( امل�ضتخدمة يف الإذاعة  ال�ضينغال من قبيل برنامج )AIME( )الأر�ضفة  يف 

ال�ضمعية  الأر�ضيفات  بحماية  املت�ضلة  الن�ضغالت  ملعظم  ا�ضتجابت  اأنها  بدا  والتي   )RTS( ال�ضينغالية  والتلفزة 

.Mpeg4 الب�رضية؛ وهو برنامج ي�ضمح بقدرة هائلة يف التخزين ت�ضل اإىل 80000 �ضاعة

وفيما يت�ضل بحماية و�ضيانة �ضندات املعطيات )supports( املكونة عموما من الأ�رضطة وحتى من الأقرا�ض 

املدجمة )Cd و DVD( و مفاتيح التخزين )USB( فمن ال�رضوري ت�ضجيل ن�ضختني من اأجل التوا�ضل خا�ضة 
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ل  بحرارة  خا�ضة  موا�ضع  يف  معزولة  بالأ�ضول  ُيحتفظ  بينما  الباحثني،  بني 

تتعدى 18 درجة وحتت رطوبة ن�ضبية من 45 درجة.

É¡æ«ªãJh ájƒØ°ûdG äÉØ«°TQC’G ∫hGóJ

يتم تداول الأر�ضيفات ال�ضفوية بالطرق نف�ضها التي تُتداول بها الأر�ضيفات 

التداول  اإليها. ويبداأ هذا  املكتوبة، مع ا�ضتح�ضار خا�ضيات قواعد الو�ضول 

ة واملُتاحة. ومع ذلك ينبغي على الباحث  بال�رضورة مبعاينة اأدوات البحث املعدَّ

اأن يتحكم يف التقنيات الالزمة من اأجل فهم جيد لت�ضجيٍل ما وال�ضتعانة عند 

احلاجة مبتخ�ض�ض.

تُتيح  امل�ضتخدمة  املعايري  مع  ومتطابقة  مهياأة  للبحث  اأدوات  وهناك 

املعطيات  و�ضندات  املمغنطة  الأ�رضطة  يف  نة  املُت�ضمَّ املعلومة  اإىل  الو�ضول 

الأخرى. وتختلف اأدوات البحث من حيث جودتها واأ�ضكالها ؛ فمن املمكن 

اأن يتعلق الأمر بلوائح اأر�ضيفية مذيلة بفهر�ض األفبائي لأعالم جغرافية خا�ضة، 

وبكلمات-مواد وبنوك وقواعد معطيات معلوماتية، كما ميكن لهذه الأدوات 

اأن تكون يف �ضكل فهار�ض اأو لئحة وا�ضفة.

لقد َعَمَد الغربيون اإىل حتريف تاريخ اإفريقيا اإما من خالل التنكر لثقافتها، 

معلومات  بن�رض  قاموا  وقد  الكونية.  احل�ضارة  يف  اإ�ضهامها  من  التقليل  اأو 

مغلوطة ور�ضموا �ضورة ل تعك�ض البتة حقيقة القارة الإفريقية يف جوهرها. 

يف هذا الجتاه نفهم تلك الدعوة التي اأطلقها الرئي�ض ال�ضينغايل عبد اهلل واد 

اإىل املوؤرخني بحثهم على اإعادة كتابة تاريخ اإفريقيا ؛ فقد حان الوقت ليذود 

لهذا  املعرفة.  ويعرفونها حق  يحبونها  الذين  اإفريقيا وكذلك  الإفريقيون عن 

حول  امل�ضتديرة  للمائدة  الدويل  املوؤمتر  مكتب  من   37 الدورة  هام�ض  وعلى 

الأر�ضيف )CITRA( املنعقد بكاب طاون )Cape Town( قامت جمموعة 

تراث  على  م�ضوؤولني  واجلنوبية  ال�رضقية  اإفريقيا  من  وزراء  ع�رضة  من  مكونة 

بالدهم الأر�ضيفي بن�رض »بيان حول الأر�ضيفات يف اإفريقيا« يف 21 من اأكتوبر 

الأمر  تعلق  �ضواء  اإفريقيا،  يف  الأر�ضيفي  الرتاث  »اأن  ُم�رضِّحني   ،2003 عام 

ينبغي تدبريه  ثمينا  الإلكرتوين، ي�ضكل م�ضدرا  اأو  ال�ضفوي  اأو  باملكتوب منه 

ب�ضكل جيد واأن ي�ضان بعناية فائقة ويكون يف متناول اجلميع �ضواء بني يدي 

الأجيال احلالية اأو اأجيال الغد«.

باأهمية  بعد  فيما  �ضيحظى  اأنه  املوؤكد  الذي من  البيان  ن�رض هذا  اإثر  وعلى 

احلكومات  بدعوة  الدورة  تلك  اأثناء  تو�ضياتهم  يف  امل�ضاركون  قام  تاريخية، 

الرتاث  »تدبري  حول  اإفريقيا  بلدان  كل  يجمع  موؤمتر  تنظيم  اإىل  الإفريقية 

املجل�ض  مع  بتن�ضيق  الخت�ضا�ضات«  متعدد  منظور  �ضمن  و�ضيانته  ال�ضفوي 

الدويل لالأر�ضيفات .

 á«eƒ«dG IÉ«◊G øe IQƒ°U
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كما اأدركت اليوني�ضكو مبكرا اأهمية ال�ضفاهية فاأ�ض�ضت، من جهة اأوىل، عام 1967 مركزا للدرا�ضة الل�ضانية 

اإفريقيا  يف  جهويا  مركزا  ثانية  جهة  ومن   ،)Niamey(بنيامي الغربية  اإفريقيا  يف  ال�ضفوي،  للرتاث  والتاريخية 

الإفريقية   اللغات  تطوير  وبهدف  ال�ضفوي  بالرتاث  ُيعنى  والتوثيق،  للبحث   )Yaoundé( بياووندي  الو�ضطى 

.وت�ضكل ال�ضفاهية يف 
4
)CERDOTOLA(. وت�ضتغل هاتان املوؤ�ض�ضتان بجمع الرتاث ال�ضفوي وتثمينه و�ضيانته 

ال�ضينيغال م�ضدر ان�ضغال بالن�ضبة لأ�ضحاب القرار الذين كانوا من بني من و�ضعوا، منذ التنظيم الأول للمهرجان 

مركز  مثل  ال�ضفوي  الرتاث  بجمع  املكلفة  املوؤ�ض�ضات  1966، عددا من  عام  بداكار  املنعقد  الزجن  لفنون  العاملي 

درا�ضات احل�ضارات الذي اأن�ضئ عام 1972، والأر�ضيفات الثقافية التي اأن�ضئت �ضنة 1976.

اأف�ضل لالأر�ضيفات بوجود هذه الإرادة ال�ضيا�ضية لدى امل�ضوؤولني الأفارقة فاإنه ينبغي اتخاذ  ومن اأجل تثمني 

جملة من التدابري اأو تعزيزها بهدف ا�ضتثمار اأمثل لالأر�ضيفات ال�ضفوية، اإذ يجب على الباحث اأن يزود بالو�ضائل 

والإمكانات ال�رضورية لكي يوظف توظيفا �ضليما املادة املتاحة بني يديه يف وحدات ال�ضيانة والتخزين. ومن املفيد 

و�ضع �ضيا�ضة لتعميم اأ�ضول الأر�ضيفات ال�ضفوية املوجودة واإتاحة اأجهزة لل�ضماع وال�ضتثمار الراقي من حيث 

الأداء وكذا ف�ضاءات للفح�ض واملعاينة ت�ضتجيب للمعايري املتعارف عليها )قاعات عازلة لل�ضوت، اإ�ضاءة كافية، 

كرا�ضي، مقاعد وطاولت منا�ضبة، تهوية �ضحية(، كما يجب على جمموع اأدوات البحث و اللوحات الإعالنية 

اأن تكون متوفرة.

وينبغي على خزائن الأر�ضيف واملكتبات وذوي الأر�ضيفات ال�ضفاهية الآخرين الك�ضف عن اأ�ضولها [للعامة] 

عرب تنظيم عدد من الأن�ضطة : تنظيم معار�ض على اأ�ضا�ض الن�ضو�ض املدونة والتحفيز على اإبداع اأفالم وثائقية 

لعر�ضها على القنوات التلفزية وبرامج على الراديو والتلفزيون وكذا حما�رضات وموائد م�ضتديرة اأو ندوات .

á“ÉN

جمع  اأجل  من  اإجنازه  ُينتظر  مما  الكثري  هناك  زال  ما  اأنه  العرتاف  فينبغي  الإن�ضانية  مهد  اإفريقيا  كانت  لئن 

الأر�ضيفات ال�ضفوية و�ضيانتها ون�رضها وتثمينها.

وبالنظر اإىل املجالت التي وُظفت فيها الأر�ضيفات ال�ضفوية من ِقبل خمتلف م�ضتعمليها والآفاق التي تتيحها 

للقارة الإفريقية فمن قبيل التوهم العتقاد باأن املكتوب وحتى التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات والتوا�ضل يف 

و�ضعها اأن حتل حمل كل ال�ضهادات ال�ضفاهية وهذه الأمثال والعالمات والإ�ضارات وباخت�ضار حمل هذه الأدوات 

التي ل غنى عنها اأبدا يف اإعادة بناء املا�ضي وفهمه.

وينبغي على اجلهود املبذولة اأن ت�ضتمر كي تُ�ضِهم الأر�ضيفات ال�ضفوية يف »و�ضع اليد على املوا�ضع« التي 

ُخزنت فيها املعارف والك�ضف عن »الأو�ضاط الإن�ضانية« التي اأنتجت تراكمات خا�ضة من املعارف )وهي اأو�ضاط 

لالإخ�ضاب والتجديد والبتكار(، وبناء قنوات للنقل والتو�ضيل، من �ضخ�ض اإىل اآخر ومن م�ضلحة اإىل اأخرى، 

ناهيك عن حتديد وح�رض »املوا�ضع« التي تغيب فيها الذاكرة حيث مل يعد نقل املعلومة اأمرا قائما اأو اأنه يتم ب�ضكل 

ناق�ض اأو اأنه لي�ض معمول به البتة .

 ¿óŸG øe …QÉª©e πµ°T
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حكايات من غرب احصلراء
 âfƒH Ò«H

املوروثات  وتوثيق  ر�ضد  �ضياق  يف  بالغ  باهتمام  حظيت  التي  املتميزة  املوا�ضيع  اأحد  ال�ضفوي  التقليد  يعد 

تطبع  التي  وللقطائع  املنفلت  لطابعه  نظرا  الكربى،  رهاناته  اأحد  بل  الثقافية )patrimonialisation( يف ع�رضنا 

رواية هذا ال�ضنف من مكونات الرتاث عامة. وقد ان�ضب البحث والتوثيق - بغاية حفظه - كذلك على الأدب 

اأخرى من  اأنه مل يكن ليطال جوانب  باأ�ضكاله املتنوعة من �ضعر وحكايات واأمثال اإىل غري ذلك ؛ غري  ال�ضفوي 

هذا الرتاث. ولقد ا�ضرتعت اهتمامي اأثناء ا�ضتغايل حول العامل ال�ضحراوي، وحتديدا الطوارق واملوريتانيني، 

حمكيات خا�ضة ت�رضد »ق�ض�ضا« لكي تقول لنا التاريخ ل�ضيما حول القبائل و»الق�ضور« والواحات املرتبطة بدول 

اأو ت�ضكالت �ضيا�ضية يندرج �ضمنها الأهايل ال�ضحراويون ويتماهون معها. و�ضاأحتدث منذ الآن عن »حكايات 

الأ�ضل« كما �ضاأقدم �رضحا مف�ضال لهذا امل�ضطلح لحقا.

�ضاأ�ضتهل حديثي، مثال، بتلك احلكايات عن الأ�ضل التي اأثارت ت�ضاوؤلتي على وجه اخل�ضو�ض. وتعترب حركة 

ال�ضكان  لدى  متميزة  اإحالة  ال�ضحراوي  الغرب  يف  النور  عرفت  التي  والدينية،  ال�ضيا�ضية  مبكوناتها  املرابطني، 

احلاليني لهذه املنطقة ولدى غريهم من ال�ضحراويني. اإنه مو�ضوع معروف بف�ضل ما رواه عنه الكتاب املغاربيون 

اأخرى،  اأحيانا  التعار�ض  اإىل حد  بل تذهب  اأحيانا  التي تختلف  ابن خلدون. وهذه احلكايات  اإىل  البكري  من 

تربز البعد ال�ضاليل احلاكم حلركة املرابطني، وهو طابع �ضيتجلى بو�ضوح عرب فتوحاتهم بكل من املغرب الكبري 

لهذه  واملغاربية  ال�ضحراوية  الأوىل  املراحل  يف  ال�ضيا�ضي  مع  ومتف�ضله  الديني  بعدها  �ضيت�ضح  كما  والأندل�ض 

له ابن خلدون. وعلى العك�ض من ذلك مل تكن هذه احلكايات لتويل كبري اهتمام مل�ضري  احلركة، وهو ما نظر 

املرابطني ال�ضحراويني بعد العودة النهائية لالأمري اأبي بكر اإىل ال�ضحراء )1072( ووفاته )1087( ول ملا يرتبط 

مب�ضري هذه احلركة بعد موته.
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اإن املحكيات التي جمعتها بعد موؤلفني اآخرين )مارتيMarty، لوري�ض Leriche، نوري�ض Norris وغريهم( 

تختلف اختالفا بينا، وميكن اأن تتعاي�ض مع احلكايات املغاربية وهي ملوؤلفني معروفة اأعمالهم بال�ضحراء. ولئن مل 

يذكروا الأ�ضل ال�ضحراوي لهذه احلركة فاإنهم يربطون بدايتها بقدوم اأبي بكر بن عمر اإىل ال�ضحراء، هذا الرجل 

الذي �ضتف�ضي ن�ضاطاته الع�ضكرية اإىل ن�رض الإ�ضالم بال�ضحراء وال�ضودان كما �ضتكون عامال من عوامل تق�ضيم 

الغارمة. و�ضتنتظم هذه احلكايات  املنتجة  البي�ضان اإىل ثالث طبقات هي املحاربون والزوايا والفئات  جمتمع 

اأبي بكر، ونذكر منها على �ضبيل اخل�ضو�ض الإمام ح�رضمي، تلك ال�ضخ�ضية  اإىل جانب  حول وجوه جديدة 

الأ�ضطورية التي غالبا ما تقرتن باأبي بكر ف�ضال عن كونه �ضخ�ضية تاريخية كذلك حيث �ضيلتحق باملرابطني بعد 

اإنه كذلك فقيه �ضي�ضاحب اأبا بكر بال�ضحراء و�ضينهي حياته قا�ضيا باأزوكي. و�ضيواجه  وفاة عبد اهلل بن يا�ضني. 

Les Bafûr1( امل�ضهورين الذين ا�ضتوطنوا اأر�ضا تطابق 
كال من الأمري والإمام يف املعارك التي خا�ضها البافور )

اإىل حد ما امل�ضاحة املمتدة - من اأدرار اإىل جبلة - اإىل مكان ا�ضتقرار كدالة وهي فرع من فروع �ضنهاجة كان 

معار�ضا للمرابطني. ويعد هوؤلء البافور »بي�ضا« اأو »�ضودا«، م�ضيحيني اأو يهودا اأو جمو�ضا اأحيانا، وقد انتظموا 

الغزو  عار�ضوا  اأنهم  كما   - حتميهم  التي  ال�رض�ضة  الكالب  مدينة  وهي   - الكالب  مدينة  ت�ضمى  مدينة  حول 

املرابطي و»جي�ض ملتونة«.

ترتكز على  البنيوي  املنهج  اعتمادا على   
1
اأطروحتي لهذه احلكايات يف  بها  التي قمت  الأوىل  التحاليل  اإن 

عن�رض الكالب الغريب هذا، وقد �ضبق ذكره يف احلكايات املغاربية مع اإبادة كالب �ضجلما�ضة ملا احتل املرابطون 

وهي  الكالب  اأكل  يف  اأمازيغية  مبمار�ضات  الظاهرة  هذه  ربطت  اآخرين  كتاب  لأثر  واقتفاء  جديد.  من  املدينة 

وجند  العرب.  الكتاب  من  كبري  عدد  واأكدها   )Levicki( لوفيكي  ذكرها  كما  القدماء،  الأمازيغ  لدى  ماأثورة 

لين�ضيل  البلجيكي فريل  الآثار  اأعمال عامل  ثنايا  النيجر يف  الو�ضطى يف حو�ض  الع�ضور  لها �ضدى كذلك يف 

)Veerle Linseel(. اأما اليوم فيمكن مالحظة ح�ضور هذه املمار�ضة يف الأو�ضاط املرتبطة بالإبا�ضية. وا�ضتمرار 

هذه الطقو�ض، املرتبطة قدميا بخ�ضوبة املراأة وت�ضمينها، لدى جماعات ب�رضية تنت�ضب روحيا اإىل اخلوارج، اأمر 

ي�ضرتعي النتباه اإىل البافور املقاومني للطريقة املرابطية، اإذ يحيل م�ضطلح بافور هذا على جماعات ذات توجه 

قريب من اخلوارج اأو يعتربها كذلك املذهبيون املت�ضددون من اأهل ال�ضنة املرابطني. ونعت البافور بالن�ضارى اأو 

اليهود اأمر مييزهم عن املجو�ض وي�ضمح بت�ضنيفهم �ضمن »اأهل الكتاب«. 

اإن هذه احلكايات تتحدث عن النزاعات ال�ضحراوية التي اأدت اإىل عودة اأبي بكر اأكرث مما تتحدث عن غزو 

ال�ضحراء وال�ضودان واإدخالهما اإىل الإ�ضالم. وم�رضوعية املرابطني هنا ترتكز على ا�ضت�ضهاد اأبطالها املوؤ�ض�ضني يف 

ظروف تت�ضابه ب�ضكل غريب - اأي ب�ضهم رماه اأحد الرماة من الأعداء - ل على الفتح الإ�ضالمي كما هو احلال يف 
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التي تذكر  القليلة الأخرى  املغرب الكبري والأندل�ض. ورغم بع�ض احلكايات 

ا�ضتمرارية احلركة، فال يتعلق الأمر مب�رضوعية دولة اإ�ضالمية عادلة. ومبناأى عن 

املذكورين يف حكايات  بكر  اأبي  فاإن خلف  �ضاللة �ضحراوية حاكمة  تاأ�ضي�ض 

نادرة �ضيكون عليهم اأن يقبلوا، اإىل جنب الربابرة ال�ضحراويني ال�ضنهاجيني 

ولعدة قرون، هيمنة دول �ضودانية اعتنقت الإ�ضالم، وذلك اأيا كان الدور الذي 

ا�ضطلع به هوؤلء ال�ضكان ال�ضحراويون يف تاأ�ضي�ض هذه الدول )اأحيل هنا على 

.)Songhay et Touaregs( مورايي�ض فاريا�ض ب�ضدد �ضونغاي والطوارق

لقد ا�ضتطعت منذ كتابة اأطروحتي اأن اأعمق التفكري حول حكايات الأ�ضل 

هذه واأن اأو�ضع بالتدريج املنت الذي كونته انطالقا مما قمت بتجميعه �ضخ�ضيا 

كتابته  ب�ضدد  اأنا  الذي  واملوؤلف  اإليها.  رجعت  التي  الأدبيات  من  اغرتفته  اأو 

بادئ ذي بدء م�ضائل تخ�ض و�ضع هذه  اأن يحل  ينبغي  حول هذا املو�ضوع 

احلكايات والقواعد املنهجية ملقاربتها، وحول ذلك �ضاأقول بع�ض الأمور الآن. 

لقد انتهيت اإىل نتيجة مفادها اأن هذه احلكايات تنت�رض يف جمتمعات اأخرى، 

العامل  املو�ضوع يف  هذا  الدرا�ضات حول  ندرة  اإىل  كذلك  انتبهت  اأين  غري 

اإىل  بالن�ضبة  مثال  احلال  كما هو  القليلة  ال�ضتثناءات  بع�ض  عدا  ما  الإ�ضالمي 

العربي والإ�ضالمي )REMM( ن�رضته  العامل  الدرا�ضات عن  عدد من جملة 

 حول »الوجوه الأ�ضطورية لل�رضق الإ�ضالمي« 
2
)Denise Aigle( دونيز اإيجل

فاريا�ض  ومورايي�ض   نوري�ض  درا�ضات  منها  نذكر  املتفرقة،  الأعمال  بع�ض  اأو 

نظر  وجهتي  اأن  والواقع  ال�ضحراوية.  املناطق  حول   )Moraes Farias(

تتعار�ضان عندما يتعلق الأمر بو�ضع هذه احلكايات.
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لقد اعترب موؤلفون قالئل اأنهم يعاجلون واقعا تاريخيا ت�ضتعر�ضه لغة ينبغي فك اأ�رضارها. وذلك حال اأعمال 

ديرك لجن )Dirke Lange( حول ال�ضحراء وال�ضودان الأو�ضط )منوذج دول ال�رضق الأو�ضط( اأو اأعمال جاك 

حريكي )Jacques Hureiki( حول اأ�ضل الطوارق العربي وامل�ضيحي ال�رضق اأو�ضطي.

لقد اأهمل هذه احلكايات معظم الكتاب كما لو اأنها ل تنتمي للمتخيل اجلماعي، بينما ارتاأى بع�ضهم اأن يعزوها 

اإىل اأجنا�ض اأدبية �ضفوية انطالقا مما �ضتف�ضي اإليه حتاليلهم. وهكذا حتدث البع�ض عن روايات واأ�ضاطري وق�ض�ض 

 كما حتدثوا عن مالحم وخرافات وهلم جرا. ويعك�ض تعدد امل�ضطلحات �ضبابية 
4
 »Sagas« )نوري�ض( 

3
بطولية

جندها يف املناهج املعتمدة يف درا�ضة هذه احلكايات؛ وبالتايل فقد اآثرت اأن اآخذ بالت�ضاوؤلت التي طرحها املوؤلفون 

الذين اختاروا ال�ضبيل الثاين. فيم تكمن »حكايات الأ�ضل« هذه التي تزخر بها روايات »اأهل الكتاب« يف حو�ض 

البحر الأبي�ض املتو�ضط واأوروبا والتي يوليها الأف�ضلية كل من املوؤلفني »الغربيني« من »روائيني« وكتاب الق�ض�ض 

البطولية واملالحم يف الع�ضور الو�ضطى واملوؤرخني امل�ضلمني؟ و�ضاأبداأ ببع�ض املالحظات العامة.

كتبها  التي  تلك  مثل  اأخبار  �ضكل  على  كانت  ولو  حتى  »اأ�ضول«  حكايات  لي�ضت  الأ�ضل«  »حكايات  اإن 

»الإفرجن«  مملكة  ن�ضاأة  اأي  عنها،  حتكي  التي  الأحداث  بعد  قرونا   )Grégoire de Tours( تور  دي  غريغوار 

ومعمودية كلوفي�ض؛ فغالبا ما توؤلف احلكايات هذه يف وقت لحق اعتمادا على وقائع ما�ضية واقعية اأو خيالية، 

اإعادة  اإيجيل التي ت�ضجل  اأو وهمية. وهكذا يعاد دوما و�ضعها يف �ضياقات جديدة كما تبني ذلك دونيز  بطولية 

الروايات  املوؤ�ض�ض يف  البطل  اأو مثل  بيرب�ض »املجاهدين«  اأو  الدين  الرموز مثل �ضالح  تكييف حكايات بع�ض 

بالإ�ضكندر  الأمر  يتعلق  ب�ضلة عندما  الإ�ضالم  اإىل  ما ل ميت  الوطنية اجلديدة، بل حتى يف  الدول  تن�ضئها  التي 

الأكرب اأو بالأبطال الوارد ذكرهم يف التوراة. اإن لهذه الرموز وال�ضخ�ضيات حمولة هوياتية قوية ميكن اأن ت�ضرتك 

الوا�ضح بني احلكايات. ويبني عبد املجيد هنوم  التنافر  فيها فئات اجتماعية خمتلفة، ولعل ذلك ما ينجم عنه 

ناق�ضها بربين�ضتاون حول الكاهنة، مدى اختالف الإحالت  اأطروحة دكتوراه  )Abdelmjid Hannoum( يف 

على هذه ال�ضخ�ضية »ملكة الأورا�ض«، ح�ضب الإيديولوجيات الوطنية املغاربية يف ال�ضياق الكولونيايل اأو منذ 

ال�ضتقالل لدى اليهود وامل�ضيحيني وامل�ضلمني، اإلخ.

حكاية  ذلك  على  وت�ضهد  احلداثة؛  على  منفتحا  يظل  هذا  الأ�ضل«  »حكايات  جن�ض  اأن  ن�ضجل  اأن  وينبغي 

التقطتها من موؤ�ض�ضة مدينة الزويرات املنجمية، وهي حكاية تعود اإىل خم�ضينيات القرن املا�ضي؛ فقد رمى عامل 

اأ�ضرتايل معروف يف حقبة التنقيب تلك بقبعته من طائرة حتلق حول تلك الأماكن، و�ضتبنى املدينة  جيولوجي 

يف املكان الذي �ضقطت فيه القبعة. وميكننا اأن نقارب بني هذه احلكاية وتلك التي ت�رضح تاأ�ضي�ض الق�رض القدمي 

ب�ضنقيط، ذلك اأن الويل حممد غايل اأ�ضاع ب�ضبب الريح ورقة من م�ضحفه فتبعها حتى �ضقطت وكان بناء الق�رض 

ال�ضالف الذكر هو مكان �ضقوطها. ولعل عر�ض القبعة/الرمز ملدة يف متحف ميفريما )MIFERMA( ال�ضغري 

الواقع بفديريك )Fderik( قد �ضاهم دون �ضك يف اإ�ضفاء معنى جديد له دللته. 

والنتيجة اأن حتليال معمقا ملكانة حكايات الأ�ضل هذه يف�ضي بنا اإىل اإيثار اأربع م�ضائل �ضاأخل�ضها الآن على اأن 

اأف�ضلها يف مداخلتي النهائية، وهي مرتبطة باملنت الذي كونته لكنها قد تكون اأعم من ذلك:

اإنها تهدف اإىل �رضعنة �ضياق �ضيا�ضي ناجم عن ن�رض الإ�ضالم ويتمحور مو�ضوعه حول اجلهاد لدى املرابطني، 

اإىل مو�ضوع  بالإ�ضافة  �ضتة قرون بعد ذلك، هذا   )Sharr Bubba( بوبا �ضار  ثانية عند  وهو مو�ضوع �ضنجده 

و»ال�ضاكن  الدخيل«  »العن�رض  بني  العالقة  وهو  ال�ضياق  هذا  من  ينحدر  اآخر  مو�ضوع  كذلك  هناك  ال�ضهيد. 
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الأ�ضلي« ويتم ت�رضيفها عرب اأ�ضكال خمتلفة : الرببر والعرب، الأجنبي وامل�ضلم )�رضيف اأو ويل( اأو عربي ل اأقل 

ول اأكرث، مينيا جاء قبل الإ�ضالم اأو فاحتا �ضاهم يف التو�ضع الإ�ضالمي.

اإنها تثمن احلجة املبنية على الن�ضب يف تاأ�ضي�ض القبائل اأو الدول ولكن اأي�ضا البعد الذي ي�ضفي طابعا كونيا 

على الن�ضب، هذا الذي جند له روايات لدى »اأهل الكتاب« عرب الرموز التوراتية والقراآنية ومييز الأ�ضول العربية 

بع�ضها عن بع�ض اأو العرب عن الرببر.  

اإنها ت�ضع يف املرتبة الف�ضلى البعد املقد�ض الذي يندرج �ضمن خانة اأكرث �ض�ضاعة هي البعد الغرائبي اخلارق 

الذي �ضيحتفظ ب�ضورة عن ال�ضهيد كما هو احلال بالن�ضبة اإىل عقبة بن نافع فاحت املغارب اأو ب�ضور للقدا�ضة؛ وهذا 

البعد ينفتح على حقل وا�ضع من املرجعيات تختلف مع ذلك �ضيئا ما عن حقل »طقو�ض الأولياء« باملغارب.

اإنها ترتبط اأ�ضا�ضا بالطابع ال�ضفوي واإن كانت روايتها قد متر عرب الكتابة، وهذا اجتاه يفر�ض نف�ضه مع توثيق 

الرتاث وينجم اأ�ضا�ضا عن الوعي مبحدودية النقل ال�ضفوي وعدم جناعته. اإن الإيقاع ال�ضعري املنت�رض يف العامل 

يوثر  اأنه  رغم  الكتابي  ال�ضكل  عن  يعر�ض  ول  ال�ضفهي  النظام  و�ضاطة  اأمام  م�رضعة  الأبواب  يفتح  ال�ضحراوي 

الرواية ال�ضفوية يف اآخر املطاف. ويبدو يل اأن التمييز بني الرواية ال�ضفوية والكتابية غري مالئم يف هذه احلالة؛ 

وميكننا اأن نت�ضاءل قائلني : األ تنت�ضب حكايات الأ�ضل املغاربية عن املرابطني، التي ميزناها عن التقليد ال�ضفوي 

ال�ضحراوي، اإىل اجلن�ض نف�ضه الذي تنتمي اإليه احلكايات ال�ضحراوية التي نعاجلها ها هنا؟

واملقاربات  الإب�ضتمولوجية  للمكانة  تعريف  عن  جمددا  بحثي  خالل  الأمر  نهاية  يف  وجهاين  موؤلفان  هناك 

اإثر فان�ضينا )Vansina(، يف ال�ضتينيات  اأثار امل�ضتفرقون )Africanistes(، على  املنهجية حلكايات الأ�ضل. لقد 

م�ضائل م�ضابهة لكنهم ما كانوا ليعيدوا اإىل ب�ضاط البحث مبادئ النقد التاأريخي وو�ضع الوثائق املنحدرة من اأ�ضل 

�ضفوي يف �ضياقها. وال�ضوؤال املطروح ميكن اأن يكون على ال�ضكل التايل : كيف ميكن التوفيق بني الطابع التاريخي 

الذي تكت�ضيه هذه الن�ضو�ض بكل تاأكيد، والذي مييزها عن الأ�ضاطري مثال، وبني مكانتها كن�ضو�ض تقت�ضم بكل 

تاأكيد كذلك جمموعة من ال�ضمات مع تلك الأ�ضاطري ومع اأجنا�ض اأدبية اأخرى اأ�ضلها الرواية ال�ضفوية )خرافات، 

مالحم، ق�ض�ض بطولية »Sagas«...(؟

لقد بدا يل اأن هذا ال�ضوؤال عولج ب�ضكل منا�ضب على يد موؤرخ قدمي، لأن املوؤلف الذي اأحيل عليه )امللوك 

ال�ضحرة )Les rois thaumaturges( يعود اإىل �ضنة 1924. ويتعلق الأمر مبارك بلوك )Marc Bloch(. وينطلق 

هذا املوؤرخ من معمودية كلوفي�ض – وهي تعد فعال موؤ�ض�ضا للملكية الفرن�ضية التي �ضتقيم عالقات مع امل�ضيحية – 

لريبط بها جمموعة من احلكايات تتعاقب تاريخيا. وهكذا حتدث عن جان دارك )Jeanne d’Arc( مرورا بالقدي�ض 

لوي�ض )Saint Louis( اللذان ي�ضفيان على هذه امللكية طابعا قد�ضيا عرب جمموعة من الإحالت الوقائعية : زهرة 

الر�ضالة الإلهية جلان دارك. ويجد هذا الطابع  بـ »الزيوت املقد�ضة«،  الزنبق التي حملتها املالئكة، دهن امللوك 

املقد�ض تعبريا له يف القدرات اخلارقة، حد املعجزة، لالإقطاعي الذي ي�ضفي املر�ضى امل�ضابني بنوع من ال�ضل كان 

ينت�رض بني الفينة والأخرى. وهذه ال�ضمات التي ميكننا اأن نقارنها بتلك التي قدمناها يف احلكايات ال�ضحراوية، 

والتي تذكر كثريا باململكات املقد�ضة الإفريقية التي در�ضها فان�ضينا على وجه اخل�ضو�ض، ل تكون ذات دللة اإل من 

منظور اأكرث �ضمولية، منظور موؤ�ض�ض للهوية الفرن�ضية يتجاوز قطائع ال�ضاللت امللكية والنزاعات الداخلية برعاية 

املقد�ض. اإن بناء هذا »التاريخ« الذي ل ميت م�ضمونه ب�ضلة اإىل التاريخ الذي يبنيه املوؤرخون »العلميون« قد مت اإقراره 

مع ظهور الأمة الفرن�ضية اجلمهورية كما �ضكل ملدة طويلة حلمة النظرة التاريخية التي تقدمها املدار�ض اجلمهورية.
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بعد اأن اأعدت قراءة كتابات مارك بلوك ا�ضتنتجت اأن حكايات الأ�ضل، دون الطابع التاريخي الذي يعرتف 

لها به، يجب ان تدر�ض كما تدر�ض الأ�ضاطري. وكان من املنطقي اأن اأرجع اإىل كاتب اآخر هو كلود ليفي �ضرتاو�ض 

الذي اأعاد بناء »التحليل البنيوي« لالأ�ضاطري يف �ضل�ضلة من موؤلفاته، الأ�ضطوريات )Mythologiques( التي امتد 

ن�رضها من 1946 اإىل 1971. ففي درا�ضته ملنت يتكون من 800 اأ�ضطورة من اأ�ضاطري الهنود عمل على حتليل داخلي 

لهذه الن�ضو�ض يحدد عنا�رضها املكونة اأي »الدوال« التي يوليها اخلطاب الأ�ضطوري معنى )اأذكر هنا باملثل الذي 

اأوردته يف البداية : الكالب، البافور، ال�ضهيد...(. وهذا املعنى ل متنحه هذه املقولت الأ�ضا�ضية اأو الوحدات 

املنطقية  الروابط  متنحه  لكن   )Claude Lévi-Strauss( �ضرتاو�ض  ليفي  ي�ضميها  كما   )mythèmes( الأ�ضطورية 

التي جتمع بينها يف الن�ض اأو بالأحرى يف الن�ضو�ض، لأن هذه الروابط املنطقية ل تربز بجالء اإل اإذا متت مالحظة 

الن�ضو�ض ل ن�ضا واحدا فقط، حينها تتجلى عالقات تكامل وتعار�ض واإ�ضافة وتعاك�ض. وهذه  منت كامل من 

هي الطريقة التي اتبعتها يف حتليلي حلكايات الأ�ضل والتي �ضاأبينها يف حتليل �ضل�ضلة احلكايات اخلا�ضة بال�رضيف 

بوبزول، ول ي�ضعني ها هنا اإل اأن اأذكر ببع�ض �ضماتها.

وترتكز هذه ال�ضل�ضلة حول وجه �رضيف متنقل عرب عدة قبائل وحتى قرية من قرى الولوف )wolof( حيث 

�ضيتزوج بامراأة بها م�ض من اجلن، و�ضيعالج هذه املراأة ويرزق منها بولد �ضيحاول الهروب معه من �ضيوفه و�ضيجد 

الأ�ضليني  بال�ضكان  املتعلقة  املوا�ضيع  هنا  هي  الأ�ضطورية  والوحدات  اإر�ضاعه.  على  بال�رضورة  مرغما  نف�ضه 

اإلخ. وتندرج هذه  الأم والأب،  اإىل  والأجانب والذكورة والأنوثة واجلنون وامل�ض والربكة واحلليب والن�ضب 

اإىل  الن�ضب  ب�ضلة  املت  على  والعمل  املرابطني  من  املنحدرة  زناكة  تعريب جمتمع  �رضعنة  �ضياق  احلكايات يف 

اأ�ضالف عرب يف الوقت الذي يتم فيه املرور من انت�ضاب »بربري/طوارقي« )من ناحية الأم( اإىل انت�ضاب عربي 

)من ناحية الأب(. وحتدد هذه احلكايات تاريخيا بذكر اأحداث معا�رضة لل�رضيف ووجود قربه قرب نواك�ضوط 

اأ�ضاطري  بف�ضل  البي�ضان  اأ�ضاطري  يف  العاملة  املنطقية  الروابط  اأفهم  اأن  يل  اأتيح  ولقد  ملوريتانيا.  احلالية  العا�ضمة 

فيها تكامل  العربي الأجنبي ب�ضيغ  الأنثوي الأ�ضلي وال�ضلف  ال�ضلف  تعالج هي كذلك  الطوارق  موؤ�ض�ضة لدى 

وتعار�ض واإ�ضافة وتعاك�ض.

و�ضل�ضلتا احلكايات اللتني بداأت بهما التحليل، واأق�ضد حكايات الإمام احل�رضمي والبافور من جهة وال�رضيف 

بوبزول من جهة اأخرى، هما اأجزاء اأ�ضا�ضية من الكتاب الذي اأنا ب�ضدد تاأليفه، و�ضي�ضم جمموعة حكايات اأخرى 

موازية �ضتوؤدي بي يف الوقت نف�ضه اإىل اإدماج حكايات �ضودانية جمعت من ال�ضينغال ومايل، واإىل النكباب ثانية 

على حكايات الأ�ضل لربابرة املغارب، تلك التي تكاثرت يف العهد البيزنطي والإ�ضالمي باإفريقيا ال�ضمالية والتي 

تندرج �ضمن املنت الذي كونته. 

كلمة اأخرية ل بد منها حول �ضيانة هذه الن�ضو�ض �ضعيا وراء حتقيق اأهداف هذه الندوة: لقد بينت يل جتربة 

ع�ضتها حديثا اأثناء عودتي اإىل تيغوماتني - وهو اأحد الأمكنة التي ا�ضتقيت منها حكايات حول ال�رضيف بوبزول - 

اأن العملية احلالية لتوثيق هذه احلكايات، وهي عملية ل تتجلى فقط يف كتابتها واإمنا كذلك يف اإعادة بنائها من خالل 

التناظر مبا يف ذلك الندوات املحلية، مل تكن بال اأثر يف م�ضمونها ؛ فالكتابة اإمنا هي اإعادة كتابة اأي�ضا. ونظرا للطابع 

ال�ضفوي اخلا�ض بهذه الن�ضو�ض التي يعاد بناوؤها با�ضتمرار حتى ت�ضتجيب لل�ضياقات اجلديدة، فاإنها ما فتئت تنتج 

روايات اأخرى ل تتوفر على الو�ضع نف�ضه اأو املكانة نف�ضها كما تنتج م�ضمونا ميكن اأن تنمحي فيه دللت احلكايات 

املنطقة ح�ضب  للمرابطني يف هذه  يعزى  قد  الذي  والدور  ال�ضتقالل  منذ  الوطنية  الدولة  اإن�ضاء  ولعل  الأوىل. 

الكتابة التاريخية )الإ�ضطوريوغرافيا( املوريتانية احلديثة من الأمور التي ت�ضري يف هذا الجتاه كما بينت ذلك يف 

املقال ال�ضالف ذكره والذي كتبته مبعية حممدو ولد حممدين حتت عنوان »موريتانيا يف املا�ضي املعاد تركيبه«.
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تارخي احصلراء األطلنتية المعاصر:
مقاربة أولية لقضايا منهجية
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التي  الأحداث  با�ضتعرا�ض خمتلف  نقوم  لن  اأننا  كما  تاريخية �رضفة  زاوية  املو�ضوع من  لهذا  نتعر�ض  لن 

وادي  ثم  احلمراء،  لل�ضاقية  بالن�ضبة   1975 �ضنة  ا�ضرتجاعها  اإىل حني  ا�ضتعمارها  منذ  الأطلنتية  ال�ضحراء  عرفتها 

الذهب بعد ذلك )�ضنة 1979( ؛ اإمنا الغاية هي طرح جمموعة من الت�ضاوؤلت التي قد تواجه املوؤرخ اأو الباحث 

يف هذا امليدان. وهو ميدان �ضعب بحكم حركيته وبحكم اآنيته، خا�ضة واأننا ما زلنا نعي�ض تبعات هذه الأحداث 

اإىل يومنا هذا، اإ�ضافة اإىل ق�ضية اأ�ضا�ضية هي م�ضاألة النتماء وح�ضور الذات يف كتابة هذا التاريخ. 

بينه وبني  م�ضافة  ي�ضع  اأن  التاريخ؟ كيف ميكنه  يكتب هذا  ذاتيته عندما  يبتعد عن  اأن  للموؤرخ  فكيف ميكن 

وطنيته؟ كيف ميكنه اأن يحكم على الآخر املناوئ لهاته الوطنية اأو يقراأ �ضلوكه، مع احلفاظ على مو�ضوعيته؟ وما 

هي املو�ضوعية يف هذا الإطار؟

هذه جمموعة من الق�ضايا الهامة التي تفر�ض نف�ضها على الباحث الطامح اإىل درا�ضتها بنوع من املو�ضوعية يف 

اإطار املقاربة العلمية ؛ لكن هناك ق�ضايا اأخرى تعرت�ض املوؤرخ يف درا�ضته ملجال ال�ضحراء الأطلنتية يف ال�ضنوات 

الأخرية، حيث بداأنا، على الأقل يف اجلامعة املغربية ويف بع�ض املوؤ�ض�ضات الوطنية الر�ضمية، بالتوجه نحو منظور 

جديد للتاأريخ للمجال ال�ضحراوي. ون�ضري يف هذا الإطار اإىل جتربة اأخرية يف وكالة تنمية الأقاليم اجلنوبية، اإذ قام 

جمموعة من الباحثني يف اإطار تعاون بني هذه الوكالة وجامعة ابن زهر باأكادير وفعاليات جامعية وطنية اأخرى، 

. وقد طرح هذا املوؤلف، بكل مو�ضوعية، جمموعة من الق�ضايا التي مل 
1
بالتح�ضري ملوؤلف جماعي حول ال�ضحراء

يكن فعال يف و�ضعنا اأن نطرحها يف نهاية ال�ضنوات ال�ضبعني من القرن املا�ضي لظروف �ضيا�ضية عامة، ورمبا اأي�ضا 

لظروف دولية كانت حتتم علينا مواقف معينة، علما باأن م�ضاألة و�ضع م�ضافة مع احلدث اأمر ظل يفر�ض نف�ضه وبكل 

جدية، مبا اأننا بداأنا نقارب تاريخ الزمن احلا�رض اأو الراهن، مع ما يطرحه هذا الأخري من ح�ضا�ضيات بحكم نوعية 

وجمال املو�ضوع.
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الذاتي  للحكم  مل�رضوع  املغرب  طرح  خالل  من  ال�ضحراء  ق�ضية  تفر�ضه  بداأت  الذي  اجلديد  الواقع  اإن 

باملقارنة مع خمتلف احللول والتجارب ال�ضتقاللية  النزاع،  امل�ضكل واإيجاد خمرج �ضلمي حلالة  لتجاوز  كحل 

بتاريخ  املهتم  يدفع  الواقع  هذا  اإن  ؛  الدولية  ال�ضاحة  على  تطرح  بداأت  اأو  طرحت  التي  اجلديدة  والنف�ضالية 

ال�ضحراء اإىل تغيري مقاربته والبتعاد عن كل نهج تقليدي متجاوز. وعليه، فقد اأ�ضحى من ال�رضوري البحث يف 

ق�ضايا اأخرى اأ�ضا�ضية تفر�ض نف�ضها علينا، ويجب اأخذها بعني العتبار، لتناول تاريخ ال�ضحراء املغربية، وهو ما 

يطرح جملة من الإ�ضكاليات اجلديدة.

¤hC’G ádCÉ°ùŸG

هي اإ�ضكالية ال�ضحراء الأطلنتية يف ارتباطها باملجال املحيط، وجنملها يف اأربع نقط: 

1 - م�ضاألة املجال ال�ضحراوي الذي نتعامل معه، اإذ اأننا نعاجله ب�ضكل انتقائي �ضيق يخ�ض املجال الذي احتلته 

اإ�ضبانيا، يف حني اأن املجال ال�ضحراوي املغربي اأو�ضع من ذلك بكثري، واأن ا�ضتعماره انطلق منذ نهاية القرن التا�ضع 

ع�رض، ومت يف �ضياق العالقة بني فرن�ضا واإ�ضبانيا مع ح�ضور قوتني اأ�ضا�ضيتني اأخريني كانت لهما اأطماع يف املجال 

التي و�ضعت  برلني،  ابتداء من معاهدة  املعاهدات  اإىل جمموعة من  الإ�ضارة  واأملانيا. ومتكن  بريطانيا  نف�ضه هما 

قواعد التق�ضيم ال�ضتعماري للقارة الإفريقية يف 1884 - 1885، اإىل كل من اتفاقيات ومعاهدات 1902 - 1904. 

املجال  اأن  اإىل قطاعات معينة، علما  املجال وتق�ضيمه  ا�ضتعمار هذا  الذي حدد كيفية  الدويل هو  الإطار  اإن هذا 

ال�ضحراوي املغربي مرتبط بال�رضورة مبجالت �ضحراوية اأخرى متعددة يف اإطار حركية تفاعل دائم، فهناك: 

املطالب  بع�ض  اإىل  بالنظر  اجلزائرية  املغربية  العالقات  يف  ا�ضتقرار  عدم  من  طرحته  وما  ال�رضقية  ال�ضحراء   -

التاريخية واحلزبية املغربية.

- ال�ضحراء الأطلنتية وجزر اخلالدات بت�ضكيالتها اجلغرافية والجتماعية املتميزة بح�ضور العن�رض الأمازيغي فيها.

- ما ي�ضمى يف بع�ض الأدبيات ببالد �ضنقيط، وهي املجال اجلنوبي لواد الذهب امل�ضمى ابتداء من 1905 مبوريتانيا، 

الدولة  تكوين  باأ�ضل  مرتبطة  معقدة  اإ�ضكاليات  املجال  هذا  ويطرح  ال�ضحراء.  بق�ضية  مبا�رض  ب�ضكل  واملرتبط 

واجلهوية،  املحلية  الإ�ضطوريوغرافيا  على  ذلك  تاأثري  ومدى  واجلهوية،  الداخلية  والثقافية  الجتماعية  والعالئق 

على اأ�ضا�ض اأن املعرفة املنتجة حمليا ت�ضب كلها يف خانة اإثبات ح�ضور الدولة وبناء �ضعور وطني، هو يف حد 

 äÉæ«KÓK ‘ ájÉaôW
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اإىل  فبالرجوع  والتاريخ.  والثقافة  واللغة  املجتمع  لنظم  املكونة  والت�ضكيالت  الت�ضمية  لل�ضوؤال عرب  ذاته مو�ضع 

اأدوارا  تلعب  اإ�ضكالية  اأ�ضماء  هناك  بل  املجال،  لهذا  اأخرى  ت�ضميات  جند  املعا�رضة  املوريتانية  الإ�ضطوريوغرافيا 

�ضيا�ضية اآنية، مثلما اأ�ضبح يروج كنوع من املو�ضة عند موؤرخي اجليل اجلديد يف اجلامعة املوريتانية، خا�ضة يف 

 وهو م�ضطلح تاريخي يف اأ�ضله، ا�ضتخدمه العديد من 
2
نواك�ضوط وذلك بت�ضمية موريتانيا بــ : »تراب البي�ضان«،

املوؤرخني ال�ضناقطة القدماء، على الأقل ابتداء من نهاية القرن الثامن ع�رض وخالل القرن التا�ضع ع�رض، ولكنه، 

الزنوج  اأحداث جتاه  من  وقع  ما  ا�ضتح�ضار  ولعل  عرقية.  اإيديولوجية  نربة  طياته  يحمل يف  احلايل،  و�ضعه  يف 

املوريتانيني وانعكا�ض ذلك على العالقات بني موريتانيا وال�ضينغال يف الآونة الأخرية : 1989 - 1991، يف موريتانيا 

لكفيل باإبراز �ضعوبة ا�ضتعمال هذا امل�ضطلح، خا�ضة واأن هناك جمموعة اأخرى ت�ضمى ب»املجموعة الزجنية« اأو 

ي�ضمى  ما  اأن  اأ�ضا�ض  على   ،
3
البي�ضاين املجتمع  اإىل  بال�رضورة  تنتمي  ل  التي  النهر«،  »حو�ض  �ضاكني  جمموعة 

زمام  لوحده متلك  ميكنه  والأمازيغية، ل  العربية  العنا�رض  من  املركب  املجتمع  اأي  ؛   )les Maures( بالفرن�ضية

. وحتى �ضمن املجال البي�ضاين 
4
ال�ضلطة يف املجال املوريتاين دون الأخذ بعني العتبار ح�ضور العنا�رض الأخرى

يظل العن�رض الأمازيغي مغيبا ل يرد ذكره يف الإ�ضطوريوغرافيا املوريتانية واملمار�ضات الجتماعية العادية الآنية، 

بحكم اأن كل املجالت املوريتانية ت�ضعى اإىل نوع من ادعاء الن�ضب ال�رضيف واإثبات العروبة، حيث يدخل ذلك 

. اإن هذه العنا�رض الأخرية مهمة للغاية، فبحكم العالئق 
5
يف اإطار اإثبات الذات �ضعيا نحو ال�ضلطة وال�رضف واملال

بني املجالت ال�ضحراوية جندها �ضمن املمار�ضات الجتماعية يف اجلانب املغربي اأي�ضا، اإذ ميار�ضها كمطلب �ضيا�ضي 

واجتماعي ولو ب�ضيغة اأ�ضعف، ورمبا ب�ضيغة اأقل اإجرائية.

املايل  املجال  هو  اأو�ضع،  حميط  اأي�ضا  هناك  ال�ضمال  مع  املوجودة  العالئق  بحكم  القت�ضادي:  املجال   -  2

القت�ضادي الذي يربط املجال ال�ضحراوي جنوب حو�ضي درعة ونون باملدن القوافلية الواحية واملراكز التجارية 

م�ضتوى  الأقل، وعلى  القت�ضادية، على  العالقات  ترجع هذه  فا�ض ومراك�ض.  املغرب خا�ضة  بو�ضط  والعلمية 

ال�ضمال الإفريقي  التا�ضع للميالد، وهي عالقات جتارية كانت تربط ما بني  القرن  الإ�ضطوريوغرافيا، اإىل حدود 

واإفريقيا جنوب ال�ضحراء، اأي حو�ض ال�ضينغال وحو�ض النيجر، وراء املجال ال�ضحراوي.

3 - ثم هناك ما ن�ضميه حاليا بال�ضحراء ال�رضقية التي ترتبط ب�ضكل طبيعي بال�ضحراء الغربية / الأطلنتية على 

اأ�ضا�ض توا�ضل اأفقي ظل قائما اإىل حدود ا�ضتقالل اجلزائر. يرتكز هذا التوا�ضل على �ضبكة من الأ�ضواق يتحكم 

فيها كل من �ضوقي كلميم وتيندوف، اللذين يتحكمان يف هذا املجال القت�ضادي ب�ضمال ال�ضحراء عرب عالئق 

وطيدة ومعقدة بني قبائل املجالني واملدينتني.

4 - وهناك املجال الواحي جنوب الأطل�ض ال�ضغري، اأي واحات حو�ض درعة وحو�ض واد نون، وهو املجال 

املجال  هذا  يدخلنا  قد  التاريخي.  نطاقه  �ضمن  خا�ضة  عامة،  ال�ضحراوي  للمجال  املنع�ض  الأ�ضا�ض  القت�ضادي 

الجتماعية  املنظومة  �ضمن  املجال  هذا  اإدخال  �ضاأن  يف  تتناق�ض  التي  ال�ضيا�ضية،  املنازعات  من  نوع  يف  الأخري 

وال�ضيا�ضية للحل الأممي ال�ضابق )املقرتح يف خمطط بيكر( حول ال�ضحراء. عندما و�ضع م�رضوع ال�ضتفتاء الأممي 

املجال، جمال واحات حو�ض درعة وحو�ض نون، بحكم  دائما تدخل يف العتبار هذا  املغربية  املطالب  كانت 

انتماء املجالني اإىل نف�ض الت�ضكيلة القبلية والبنيات اللغوية والتمثالت التاريخية، بيد اأن هذا الربط بني املجالني 

ل يحظى بتاأييد كل ال�ضحراويني والفاعلني ال�ضيا�ضيني باملنطقة، اإذ يعترب البع�ض اأن �ضاكنة الواحات هي اأقرب 

اإىل ال�ضمال منها اإىل اجلنوب، بالإ�ضافة اإىل عدم انتمائها للمجال ال�ضتعماري الإ�ضباين امل�ضرتجع بدءا من �ضنة 

اأ�ض�ض  اأن  فيه  اإجراء ال�ضتفتاء. ومما ل �ضك  الكفة ل�ضالح املغرب يف حال  1975، وهي بذلك قد كانت ترجح 
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هذا الطرح واهية و�ضيا�ضية بال�رضورة، خا�ضة عند البحث عن اأ�ضول الت�ضكيالت ال�ضاللية يف املناطق ال�ضمالية، 

وذلك حتى حدود غرب جبال الريف، اإذ جند بها قبائل ذات �ضلة كربى بالت�ضكيالت القبلية املوجودة حاليا يف 

ال�ضحراء الأطلنتية، وهذا مو�ضوع اإ�ضايف يطرح بدوره جمموعة من الق�ضايا : منها ق�ضية الهجرة نحو ال�ضمال 

واأ�ضبابها وظروفها و�رضوط التاأقلم مع املجال اجلديد. ملاذا اختيار جمال ما دون جمال اآخر؟ ملاذا هناك ح�ضور 

الرحامنة مثال؟ ما مدى عالقة هذه  اأ�ضول �ضحراوية مهمة يف املجالت املحيطة مبراك�ض ومنطقة  ل�ضاكنة ذات 

الق�ضايا مبجالت الولية وال�ضالح انطالقا من تام�ضنا التاريخية اإىل ال�ضاقية احلمراء؟ هل هو رجوع اإىل الأ�ضل 

يف املنظومة التاريخية؟ اأم هو فقط اأخذ ورد يف ما بني املنطقتني لأ�ضباب تاريخية؟ كل هذا يطرح �ضوؤال كبريا 

حول ماهية املجال الأ�ضلي الذي تغادره القبيلة اأو املجموعة الجتماعية متوجهة اإىل جمال اآخر، فكيف نحدد 

املجال الأ�ضل؟ علما باأن هذا ال�ضوؤال هو �ضوؤال كبري ي�ضعب اجلواب عنه.

á«fÉãdG ádCÉ°ùŸG

التي يجب ا�ضتح�ضارها عند عر�ضنا لتاريخ ال�ضحراء عامة، هي ق�ضية ح�ضور التمثالت التاريخية ملختلف 

نظر  ال�ضحراء من وجهة  لتاريخ  قراءتنا  تتمثل يف كون  اأخرى  م�ضاألة  يفر�ض  ما  اأيامنا هذه، وهو  اإىل  الع�ضور 

تقليدية، مثل قراءتنا جلميع التواريخ، تعتمد على وثائق وم�ضادر ومراجع. لكن يبدو اأنه ل بد من القيام باأبحاث 

ميدانية للتعامل مع هذا املجال، اإذ اأن البحث امليداين �رضوري لفهم تاريخ هذه املجالت، لأنه ميكن من الوقوف 

على جمموعة من الت�ضورات والتف�ضريات التاريخية املحلية التي مازالت قائمة. فاأهل هذا املجال ي�ضتح�رضون 

تاريخ وجودهم وا�ضتقرارهم وتعاملهم مع هذه القطاعات الرتابية والثقافية والجتماعية وال�ضيا�ضية، عرب متثالت 

خمتلفة، منطلقة اأ�ضا�ضا من الكتابة التاريخية التقليدية.

اإن املجال ال�ضحراوي املغربي لي�ض جمال جهل، بل هو جمال علم، جمال �ضاكنة على دراية ومعرفة، ولعل 

ما يوؤكد ذلك انت�ضار املوؤ�ض�ضات التعليمية ك »املحظرة« وغريها. كما اأن توارث املعرفة �ضواء عن طريق الكتابة اأو 

عن طريق الرواية ال�ضفوية حا�رض ب�ضكل مثري لالنتباه. اأ�ضف اإىل ذلك اأن البنيات الجتماعية الداخلية منتجة يف 

حد ذاتها للرواية التاريخية، �ضواء عرب نظيمة القبيلة مثال اأو عرب احل�ضور امل�ضتمر للمراأة كموؤطر �ضيا�ضي وثقايف 

للمجال، وذلك انطالقا من فرتات تاريخية ترجع على الأقل اإىل الع�رض املرابطي، علما باأن مثل هذه املمار�ضات 

ولت يف مغرب ال�ضمال.

لقد اأدى ح�ضور املراأة يف املجتمع بهذه الكيفية اإىل تواتر الرواية، التاريخية باخل�ضو�ض، عرب اأ�ضكال اأمي�ضية 

حتدد موقع املجموعة �ضمن النظم الجتماعية والثقافية و�ضمن املجال اجلغرايف. كما اأن املراأة ت�ضاهم يف انتقال 

. علما باأن م�ضتوى املعرفة باملا�ضي، ودرجة املعرفة بالذات، جد 
6
هذه الرواية عرب الأجيال وتوزيعها يف املجال

متطورين يف املجتمعات ال�ضحراوية، وعربهما ي�ضبح متثل التاريخ حا�رضا بقوة انطالقا من قراءة ما كتب ومن 

خالل الوثائق التي مازالت بيد القبائل، ومازالت الأ�رض تت�ضبث باملحافظة عليها، لدرجة اأنه ي�ضعب الو�ضول اإليها 

يف غياب و�ضاطات اجتماعية. اإذن هو جمال عارف وعامل بذاته، وهو يف نف�ض الوقت منتج لتمثالت تاريخية 

اأخرى. وبالرغم من ذلك يظل الحتياط واجبا يف هذا النطاق، خا�ضة يف حال تلوث التمثالت، اإما ب�ضبب املعرفة 

العاملة اأو ب�ضبب الت�ضحيح اأو ما يعتقد كذلك حتى من لدن الباحث. فالزيارة امليدانية والت�ضال املبا�رض قد يلوثان 

الرواية وذلك عند خمتلف التدخالت، خا�ضة اأثناء التدخل ملحاولة مراقبة ن�ضيان اأو تنا�ضي حقائق اأو اأمور ما. 
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فح�ضور الباحث يف حد ذاته، مثال، قد يدفع املتحدث اإىل اإبراز بع�ض اخل�ضو�ضيات غري احلا�ضلة بال�رضورة يف 

التطور التاريخي، وقد تكون هذه الأخرية نتيجة ل�رضورة مرحلية، لأ�ضباب �ضيا�ضية واقت�ضادية وانتخابية مثال، 

العامة يف  وبالتايل قد ي�ضكل قول هذا املتحدث بعد حني جزءا من هذه الرواية املتواترة. وهذه من الظواهر 

النتماء يف  الأ�رضة وح�ضور  واإبراز  الأنا  واإبراز  لذاته  ال�ضخ�ض  اإبراز  تفر�ض �رضورة  التي  املجتمعات  خمتلف 

ظروف معينة. مبعنى اآخر هناك جمموعة من الق�ضايا تفر�ض علينا حذرا �ضديدا يف التعامل مع هذه امل�ضاألة. ل 

ميكن فهم هذه الق�ضايا اإل بالنظر اإىل ح�ضور التاريخ ب�ضكل قوي داخل جمتمع ال�ضحراء، انطالقا من الرواية 

ال�ضفوية التي ميار�ضها الراوي عرب توظيف اأزمنة متباعدة للحديث عن الراهن.

واملوريتانية  املغربية  ال�ضحراوية  املجالت  يف  املتوفرة  الوثائق  من  ومهما  كبريا  عددا  هناك  اأن  املعلوم  من 

الثامن ع�رض  القرنني  اإىل  الوثائق  اإنتاج هذه  املرابطي، ويرجع زمن  التاريخ  يتناول جزء كبري منها  باخل�ضو�ض. 

املرابطني  عن  ال�ضابقة  التاريخية  امل�ضادر  مع  املقارنة  بعد  املرابطي،  للتاريخ  فروايتها  ذلك  ومع  ع�رض.  والتا�ضع 

تقارب احلقيقة، مع بع�ض الإ�ضافات بال�رضورة. كيف ا�ضتمر هذا التاريخ يف الذاكرة؟ وكيف ا�ضتمر يف املكتوب؟ 

وكيف ا�ضتمر ح�ضوره يف جمال �ضا�ضع انطالقا من ال�ضفح اجلنوبي لالأطل�ض ال�ضغري اإىل ما ي�ضمى مبجال تراب 

البي�ضان؟ وكذلك الأمر بالن�ضبة لتاريخ املرحلة العلوية على العهد الإ�ضماعيلي الذي ما زال حا�رضا بقوة يف ذاكرة 

املجالت ال�ضحراوية املغربية وب�ضكل اأكرب �ضمن الذاكرة املوريتانية خا�ضة على امل�ضتوى الثقايف ال�ضعبي. 

اإن ح�ضور هذا التاريخ م�ضاألة مهمة وموؤثرة ب�ضكل كبري يف الو�ضع احلايل، وهو متداول من خالل البحث عن 

�رضورة النتماء والرتباط بالقبائل املرابطية يف �ضيغة عربية اإ�ضالمية �رضيفة عو�ض ال�ضيغة ال�ضنهاجية الأمازيغية 

الأ�ضل، بحكم اأ�ضباب �ضيا�ضية اآنية. يقوم هذا احل�ضور اأي�ضا على نوع من التجاوز للمرحلة املوحدية واملرحلة 

املرينية والربط املبا�رض باملرحلة ال�ضعدية وح�ضور اأكرب للمرحلة العلوية، يف اإطار اإنتاج ثقايف مهم وم�ضتمر.

 لقد 
7
امل�ضاألة الثالثة تهم ا�ضتعمار ثم ا�ضتقالل املجال بحكم التعددية التي �ضملت هذه امل�ضارات التاريخية.

ا�ضتعمر هذا املجال عرب مراحل وا�ضتقل عرب مراحل. وبالتايل فتناول تاريخه قد يطرح علينا م�ضكلة الزمن وق�ضية 

التعامل معه. اأ�ضف اإىل ذلك املتغريات التي عا�ضها املغرب امل�ضتقل جزئيا بعد 1956، عرب اأحداث و�رضاعات بني 

القوى ال�ضيا�ضية احلزبية والق�رض وجي�ض التحرير وقوى اجتماعية واقت�ضادية متعددة.

بالت�ضكيالت  اخلا�ضة  املحلية  املقاومة  مبكونات  مرتبطة  اأ�ضئلة  عدة  عامة  ال�ضحراوي  املجال  ا�ضتقالل  يطرح 

الجتماعية ال�ضحراوية يف عالقاتها مبختلف القوى ال�ضيا�ضية الأخرى بالرتاب املغربي، خا�ضة بجي�ض التحرير 

من جهة وبالق�رض من جهة اأخرى، عالوة على خمتلف الأ�ضئلة حول املرحلة ال�ضتعمارية ودور خمتلف الهيئات 

املحلية يف العالقة املتذبذبة مع الإ�ضبان. ويبقى ال�ضوؤال الأخري واملهم هو كيفية ن�ضوء املعار�ضات املحلية، بناء على 

ت�ضورات جمالية خمالفة للمنظومة التاريخية املحلية، يف �ضوء طروحات ا�ضتقاللية ل ميكن فهمها اإل بالرجوع 

املغربي، ودوره يف احت�ضان  املتطرف  الي�ضار والي�ضار  ال�ضيا�ضية داخل املغرب، خا�ضة من قبل  اإىل ال�رضاعات 

الإرها�ضات الأوىل ملا اأ�ضبح فيما بعد اجتاها انف�ضاليا، مقابل النظام، ومقابل ت�ضور خا�ض لهذا الأخري للمنطقة 

اجلنوبية، علما باأن اأ�ضل الدولة وامللكية باملغرب عامة ل ميكن ف�ضله عن املجال اجلنوبي مبختلف �ضحاريه.

تلك بع�ض الأ�ضئلة والهواج�ض احلا�رضة بال�رضورة عند التفكري يف تاريخ ال�ضحراء، وغريها كثري وحا�رض بقوة 

كلما كرث النب�ض يف الذاكرة والتاريخ ومتثالتهما يف عني املكان. 
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مصادر تارخي احصلراء 
يف أرشيف السينغال

»°ù«°S GQÉjO ÉJÉeƒJÉa

بها يف  املحتفظ  ال�ضحراء  تاريخ  »م�ضادر  مداخلتي  لعنوان  التمهيد  يتم  اأن  منطقيا  املفرت�ض  من  كان 

اإل، لإ�ضفاء نوع من ال�رضامة  اأر�ضيفات ال�ضنيغال« بتذكري تاريخي حول ال�ضحراء بطريقة موجزة لي�ض 

اأنني تفاديت القيام بذلك معتقدة اأن اخلرباء احلا�رضين الذين يزخر بهم هذا امللتقى اأقدر  عليها. واحلال 

مني على فعل ذلك. و�ضاأكتفي فقط بجوهر املو�ضوع املتمثل يف القيام مبراجعة للم�ضادر التوثيقية املت�ضلة 

بتاريخ ال�ضحراء املتاحة يف الأر�ضيفات الوطنية لل�ضنيغال. وف�ضال عن ذلك ل اأدعي درا�ضة هذه امل�ضادر 

درا�ضة مبا�رضة لأن دور الباحث يف الأر�ضيف لي�ض هو اأن يحل حمل الباحث، واإمنا بالأحرى اأن ميد له يد 

العون ليي�رض له اأبحاثه عن طريق حتديد �رضيع ملكان املعلومة. ومع ذلك فقد راأينا اأنه من املنا�ضب اأن نعرج 

على بع�ض املقدمات التمهيدية من اأجل فهم اأف�ضل لعر�ضنا هذا، من قبيل حتديد بع�ض املفاهيم والتعريف 

الأر�ضيف. وقد عملنا  الداخلية مللفات  البنية  اإليها، ثم على  امل�ضار  بالوثائق  املحتفظة  الأر�ضيفية  باملوؤ�ض�ضة 

على تقدمي امل�ضادر الأر�ضيفية يف الق�ضم الأول من هذا البحث ثم اأردفناها باملراجع البيبليوغرافية.

من الطبيعي اأن على كل بحث تاريخي جدي اأن يقوم على امل�ضادر، و ل�ضيما منها امل�ضادر التوثيقية. 

ويف هذا ال�ضياق فاإن لفظة »امل�ضادر« تدل على جمموع العنا�رض التي ت�ضمح بال�ضعود اإىل اأ�ضول املعلومة 

وتُدر�ض  جُتمع  اأن  ومتداولة،  متاحة  تكون  كيما  املعلومة،  على  اأنه  بيد  خا�ضة.  التوثيقية  واملعلومة  عامة، 

ن�ضئت من 
ُ
وحتفظ. و�ضمن هذا املنظور فاإن »م�ضتودعات املعارف« ممثلة يف م�ضالح الأر�ضيفات واخلزانات اأ

  )Pierre Nora( اأجل احلفاظ على الرتاث الوثائقي والعناية بالذاكرة اجلماعية مثلما حددها املوؤرخ بيري نورا

�ضفي عليها طابع 
ُ
بو�ضفها » ذاكرة اأو جمموع الذاكرات، واعية كانت اأو غري واعية، بتجربة معي�ضة و/اأو اأ

.
1
اأ�ضطوري من قبل جماعة حية ميثل ال�ضعور باملا�ضي جزءا ل يتجزاأ من هويتها«

 AGôë°üdG øe ¿É«YCG

(.ä.Ü) ,¿GôªYÉH âjBGh
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الذي  الأ�ضل  اأخرى، هو  الوثائقي. وهذا، من جهة  الرتاث  الذاكرة اجلماعية مودع يف  ق�ضما مهما من  اإن 

ا�ضتند اإليه اإعالن برنامج ذاكرة العامل لليوني�ضكو املعتمد يف مدينة فار�ضوفيا )Varsovie( الذي من بني ما اأكد عليه 

ل جزءا مهما من تراث الإن�ضانية من حيث هو �ضجل من املعلومات  اأن : »الرتاث الوثائقي يف تنوعه الكلي ُي�ضكِّ

وجمموعة من امل�ضادر بالن�ضبة للتاريخ والتعبريات الفنية [...] ينطوي الرتاث الوثائقي على اأهمية خا�ضة لأنه 

يجعل من �ضيانه ذاكرة الثقافات واجلماعات املختلفة اأمرا ممكنا ولأنه يظل م�ضدرا ل ين�ضب لتاريخ املجتمعات 

والأمم بالقدر نف�ضه الذي ي�ضكل �ضاهدا على التحولت احل�ضارية«.

وكان ال�ضيد اأمادو خمتار مبو )Amadou Makhtar M'Bow( املدير ال�ضابق لليوني�ضكو قد اأكد يف مداخلته 

التمهيدية التي تقدم بها يف ندوة »املكتبات الوطنية يف اأفريقيا الفرنكوفونية يف القرن 21« التي نظمتها مدر�ضة 

الكتبيني والأر�ضيفيني والوثائقيني )EBAD( التابعة جلامعة ال�ضيخ اأنطا ديوب يف داكار يف �ضهر ماي 2003، ما 

ن�ضه : »اإن الرتاث باملعنى الوا�ضع للكلمة ميكن النظر اإليه بو�ضفه جمموع مرياث املا�ضي الذي اأثراه وغذاه جيل 

عن جيل ويعمل رجال ون�ضاء ع�رضنا اليوم على �ضيانته وجتديده ويوؤ�ض�ضون به جزءا مهما من هويتهم. هكذا 

تراث  اإنه  اأمناط احل�ضارة.  ثقافيا ومنطا من  ال�ضعوب، حمددا جمال  الرتاث خ�ضو�ضيته على �ضعب من  ي�ضفي 

م بالأ�ضا�ض  مادي وغري مادي يف الوقت ذاته« [...]. ويوا�ضل قائال » اإن الرتاث الوثائقي املكتوب املدون يقدَّ

يف �ضورة اأر�ضيفات اأو كتب يف خزانات. ويف كلتا احلالتني تطرح م�ضاكل الك�ضف عن هذا الرتاث والتعرف 

 . تتيح 
2
عليه وم�ضكل جمعه و�ضيانته وجرده والو�ضول اإليه من ِقبل خمتلف امل�ضتغلني به وعامة النا�ض عموما«

الذاكرة املدونة يف الرتاث الوثائقي – ب�ضكل ل مثيل له - نقل التقاليد والأوعاء التاريخية والتي هي مكونات 

هامة يف �ضريورة تاأكيد الهويات بنف�ض الطريقة التي ت�ضهم فيه ب�ضكل وا�ضع يف الفهم املتبادل واحلوار بني خمتلف 

اجلماعات الجتماعية املرتبطة فيما بينها باأوا�رض اأو روابط جماعية .

قبيل  قنوات من  الذاكرة عرب  تناقل  ويتم  اأينما حللنا وارحتلنا.  لنجدها  واإننا  الذاكرة  تختلف طبيعة م�ضادر 

الرتاث ال�ضفهي واللغة واملعمار والأدب والتعبريات الفنية ...اإلخ. وكل قناة من هذه القنوات تلعب دورها تبعا 

اأنه يوجد م�ضدر تتم الإحالة عليه كثريا مل�ضاءلة املا�ضي اأو معرفته اأو فح�ض معلومة اأو حتى  خل�ضو�ضيتها. بيد 

لتربير حق من احلقوق، واأحيانا دون الوعي وعيا تاما بذلك. تتمثل هذه امل�ضادر يف »الأر�ضيفات« التي ت�ضيء 

يف احلقيقة ما�ضي الأمم، اأف�ضل من غريها، مع اإ�ضاءتها للم�ضتقبل ومبا اأنها م�ضكلة من » جمموع الوثائق اأيًّا كان 

تاريخها و�ضكلها و�ضندها املادي، املُنتَجة اأو املتلقاة من طرف �ضخ�ض مادي اأو معنوي يف اإطار ن�ضاطه العمومي 

 
3
اأو اخلا�ض«

وتعترب الأر�ضيفات حية مبعنى اأن لها القدرة على بعث روح احلياة يف كل من افتقدها. ويبقى اأي�ضا من الثابت 

اأن اإحدى وظائفها الأوىل تتمثل يف كونها ذاكرة. األ�ضنا نقول مثال :»اإن �ضعبا بدون اأر�ضيفات �ضعب بدون ذاكرة«. 

والواقع اأن الذاكرة ت�ضهم اإ�ضهاما كبريا يف متتني عرى اجلماعة الراغبة يف احلياة اجلماعية. كما تُ�ضكل الأر�ضيفات 

م�ضدرا اأ�ضا�ضيا ل غنى عنه يف البحث يف العلوم الإن�ضانية والجتماعية والقانونية والقت�ضادية وخمتربا حقيقيا 

تُهياأ فيه الأطاريح والبحوث والكتب واملقالت والعرو�ض [العلمية]. وتبعا لالأعراف وح�ضب الطبيعة، العمومية 

اأو اخلا�ضة، لهذه الأر�ضيفات فاإنها ت�ضان بعناية يف م�ضتودعات الأر�ضيف عامة كانت اأم خا�ضة.
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العامة  اأر�ضيفات احلكومة  تدبري  اأجل  1913 من  لالأر�ضيف منذ عام  امل�ضتعمر م�ضتودعا  اأن�ضاأ  ال�ضينغال  ويف 

لإفريقيا الغربية الفرن�ضية )AOF(. وعند حتقيق الإ�ضتقالل ورثت ال�ضينغال تركة هذا الأر�ضيف مما �ضكل ا�ضتثناء 

يف التقليد الكولونيايل الفرن�ضي حيث كان امل�ضتعمر دائما ينقل معه الأر�ضيفات كلها حلظة جالئه حتت ذريعة اأن 

الأمر يتعلق باأر�ضيفات �ضيادية. وينطبق احلال اأي�ضا على امل�ضتعمرات الفرن�ضية املن�ضوية حتت اإفريقيا الإ�ضتوائية 

الفرن�ضية )AEF( ويف كل من اجلزائر والهند ال�ضينية ومدغ�ضقر. 

ن�ضئت يف مديرية الأر�ضيفات بال�ضينغال عام 1977 هي عبارة عن مركب وثائقي يحوي 
ُ
اإن امل�ضلحة التي اأ

ق�ضما لالأر�ضيفات الوطنية ومكتبة اإدارية وتاريخية وقانونية ومركزا للتوثيق الإداري والتاريخي .

يعود غنى الأر�ضيفات الوطنية اإىل اأربع ذخائر اأر�ضيفية تقت�ضم نف�ض الأهمية وهي :

- ذخائر ال�ضينغال الكولونيالية )1816 – 1958(؛

- ذخائر احلكومة العامة لأفريقيا الو�ضطى؛

- ذخائر فيدرالية مايل ؛

- ذخائر ال�ضينغال امل�ضتقلة؛)1960 حتى يومنا(.

ما بني  املمتدة  الفرتة  الفرن�ضية )AOF( وتغطي  الغربية  اإفريقيا  تهمنا يف مداخلتنا هذه هي  التي  والذخرية 

اأفريقيا الغربية  1895 و1959، ومن خ�ضائ�ضها كونها القا�ضم امل�ضرتك بني البلدان الثمانية امل�ضتعمرة �ضابقا يف 

الفرن�ضية وبني كل من فرن�ضا والطوغو. وفيها جند اأن �ضل�ضلة الت�ضنيف لهذه الذخرية خا�ضة بتاريخ ال�ضحراء. 

وعلى اإثر هذا التقدمي املوؤ�ض�ضاتي متَّ القيام بتف�ضري موجز للبنية الداخلية للملفات الأر�ضيفية من اأجل فهم اأف�ضل 

نفت الوثائق الأر�ضيفية، مبجرد جمعها  مل�ضعانا من هذا العر�ض. ومن اأجل خدمة البحث الإداري والتاريخي �ضُ

ت�ضنيفي  لإطار  تبعا  فرعية  و�ضل�ضالت  )�ضل�ضالت(  جمموعات  �ضكل  على  املختلفة  الذخائر  يف  ومعاجلتها، 

الت�ضل�ضلي للملف الأر�ضيفي الذي يعرفه توليفة من الأعداد واحلروف، وعلى �ضبيل  معد �ضلفا. ويقدم الرقم 

التو�ضيح فاإن ملف )8F 5 )17 ُمبننَي على النحو التايل :

.)Affaires étrangères( »ي�ضري اإىل ال�ضل�ضلة املت�ضلة ب »ال�ضوؤون اخلارجية F

.)Espagne et colonies( »اإ�ضبانيا وامل�ضتعمرات« F 8 ميثل ال�ضل�ضلة الفرعية 8 من املتواليةF

5 ي�ضري اإىل عدد امللف يف ال�ضل�ضلة الفرعية وهنا يتعلق الأمر بامللف 5.

 .17 17 املو�ضوع بني هاللني ي�ضري اإىل اأن الأمر يتعلق بالإيداع رقم  )17( ي�ضري اإىل عدد الإيداع والرقم 

عة كرونولوجيا اإىل ق�ضمني كبريين : الق�ضم الأول يعود ملا قبل 1920  والواقع اأن الذخائر الأر�ضيفية بال�ضينغال موزَّ

والثاين ملا بعد هذه ال�ضنة. وبالن�ضبة لهذه الفرتة تت�ضمن الأرقام الت�ضل�ضلية بال�رضورة رقم الإيداع امل�ضجل بطريقة 

رقمية وفق نظام و�ضولها، تفاديا لأي خلط. وبالن�ضبة لتقدمي امل�ضادر قمنا بفح�ض اأدوات البحث املوجودة لو�ضع 

اليد على جميع امللفات والكتب املت�ضلة بال�ضحراء عامة. من املوؤكد اأن عددها كبري جدا، بيد اأن ح�رض حدود 

مو�ضوعنا يف ف�ضاء جغرايف حمدد بدقة قد اأف�ضى بنا اإىل القت�ضار منها على امللفات والكتب املرتبطة بال�ضحراء 

الغربية اأو الإ�ضبانية. 
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∫É¨æ°ùdG ∞«°TQCG øe á≤«Kh

 á«Ø«°TQC’G QOÉ°üŸG

يف اإطار ت�ضنيفنا ملجموعات اإفريقيا الغربية 

الفرن�ضية )AOF( تعرفنا على امل�ضادر التالية 

املت�ضلة بتاريخ ال�ضحراء الغربية اأو الإ�ضبانية 

باملعنى الدقيق. ونحر�ض على اأن نو�ضح باأن 

هذه امل�ضادر هي تلك التي اأنتجتها الإدارة 

الكولونيالية الفرن�ضية التي كانت تعد القوة 

اجلارة لالإدارة الإ�ضبانية باملنطقة امل�ضتعمرة 

لل�ضحراء. من البديهي اإذن اأن الإدارتني قد 

متتلكان حول مو�ضوع واحد وثائق اأر�ضيفية 

ذات م�ضامني لي�ضت متطابقة متاما.

á«LQÉÿG ÉjÉ°†≤dG: zF{ (áYƒª›) á∏°ù∏°S

 äGôª©à°ùŸGh É«fÉÑ°SEG z8F{

: á«fÉÑ°SE’G äGôª©à°ùŸG  8F (17)

اإفني : احتالل الإقليم )1927 – 1936(

 El territorio de Ifni روزبيد  بيلرتان  كرا�ضة   -

Beltran Rozpide، 1927، �ض. 16 مطبوع.
جزر الكناري : اإفادات ومرا�ضالت )1925، 

26 ؛ 1930 – 45، 53(
- مالحظات حول جزر الكناري )62 �ض. مرقون 

على الآلة الكاتبة. 5 �ضور .7 خرائط( 1938.

غينيا الإ�ضبانية : مرا�ضالت )1924 – 1931(

- ا�ضطرابات )يونيو 1936(

يتكون هذا امللف من مرا�ضالت خمتلفة 

ا�ضتوقفت اإحداها نظرنا خ�ضو�ضا تلك 

التي تت�ضمن مرا�ضالت بني املندوب املقيم 

للجمهورية الفرن�ضية باملغرب وبني وزير 

ال�ضوؤون اخلارجية الفرن�ضي .كما توجد 

يف هذا امللف وفرة من الن�رضات الإخبارية 

خا�ضة تلك ال�ضادرة عن رئي�ض ملحقة 

تيزنيت ومنثل لها بالوثائق التي تروي 

اجتماع �ضبويا واأيت يوك يف �ضوق الأربعاء 

لإمي�ضتينت)Imestiten( يف يونيو 1927 

املرتبط باإن�ضاء وكالة جتارية يف اإفني لفائدة 

التجارة الإ�ضبانية. ويف هذا الجتماع متت 

مناق�ضة التما�ض اخلليفة مربي ربو طلب الأمان 

بينما طالب هذا الأخري اأن يقوم بهذا امل�ضعى 

كل من قبيلة �ضبويا واأيت باعمران.

وجند وثيقة اأخرى من املعلومات خمتومة 

بخامت �رضي موؤرخة بـ 17 من اأبريل عام 1934 

وموقعة من لدن مدير ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية 

والإدارية وتن�ضب على املعلومات التي تكون 

قد جمعت من ل�ضان ال�ضيخ الطالب بويا ولد 

ال�ضيخ �ضعد بوه اإبان اإقامته يف مدينة داكار.

 …OGƒH ÚÄLÓdG ¿É°†«ÑdG AÉªYR 8F 2 (17)

.(1938  - 1929) ÖgòdG

يتاألف هذا امللف من مرا�ضالت متنوعة 

ون�رضات اإخبارية دورية مرتبطة ببع�ض زعماء 

البي�ضان املعادين لل�ضيا�ضة الفرن�ضية الذين 

التجاأوا واحتموا بوادي الذهب .

- مامني ولد �ضيداتي )1929 – 1932(.

وت�ضري اإىل معلومات عن �ضخ�ضية هذا الزعيم 

الولد الأ�ضغر لل�ضيخ ماء العينني )الزعيم 

الديني املعروف( املتهم بقتل الرقيب كافايل 

)Cavali(. وكانت احلكومة الإ�ضبانية على 
ا�ضتعداد ملنحه الأمان اإذا ما اأ�ضقطت عنه 

احلكومة الفرن�ضية تهمة القتل تلك.

- ا�ضماعيل ولد الباردي )1924 – 1934(، 

اأحد اأعيان قبيلة الركيبات. عرف بكونه اأ�رض�ض 

املتمردين الذين �ضلموا اأنف�ضهم دون قيد اأو �رضط 

يف 6 من ماي 1930 باأطار )Atar(. وتوجد 
مرا�ضالت عدة من بينها تلك التي متت بني 

احلاكم العام لل�ضحراء وبني حاكم اإفريقيا الغربية 

الفرن�ضية )AOF( التي تو�ضطت ل�ضالح اإ�ضماعيل 

لل�ضماح له با�ضتعادة قطيعه امل�رضوق له بزمور. 

كما جند يف امللف ن�رضات اإخبارية عديدة ور�ضالة 

مكتوبة باللغة العربية ور�ضم توزيع بري اأم كرين 

 .)Fort Trinquet(
حممد مامون ولد ال�ضيخ حممد فا�ضل)1932 

)1933 –
اأحمد ولد حمادي )1932 – 1933،1938(.

.(ÖgòdG …OGh) ájOhóM ÉjÉ°†b – 8F 3 (17)

 baie( حدود وادي الذهب وخليج ليفريي

.)1913 – 1910 1900( )de levrier
التنازل املتوقع عن وادي الذهب لفرن�ضا 

)1927 – 1925(

.)1945  –  1934 )1931؛  حدودية  اأحداث 

اإغالق احلدود الفرن�ضية–الإ�ضبانية )1946 – 1947(.

ويعالج هذا امللف ق�ضايا احلدود بني 

امل�ضتعمرين الإ�ضباين والفرن�ضي وهو يتاألف من 

مرا�ضالت عديدة ون�رضات اإخبارية... اإلخ.

 ≥FÉKhh äÓ°SGôe ÖgòdG …OGh – 8F 4 (17)

(1933 –  1906)

اتفاقية ت�ضليم املجرمني بني اإ�ضبانيا وفرن�ضا 

املوقعة يف 14/12/1887.

�ضبه جزيرة الراأ�ض الأبي�ض )1906(

اأطار)دجنرب  اإىل  الذهب  وادي  حاكم  رحلة 

.)1910
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 Bou Gouffa م�رضوع اإن�ضاء موقع اإ�ضباين بـ

.)1911(

غزوة لبويرات، مقال لـ�ضحيفة »الزمن« 

.)1913( )Temps(

موت اأحد ال�ضيادين من جزر الكناري يف 

.)1916( ،)Port Etienne( بورت اإيتيان

دعاية اأملانية بـ فيال �ضي�ضنريو�ض )1916(.

 اإن�ضاء مركز اإ�ضباين قرب بور اإيتيان

.)1922( )Port Etienne(

 )TSF( اإن�ضاء مركز للموا�ضالت الال�ضلكية

بالكويرة )1924(.

القبائل التابعة للمنطقة الإ�ضبانية )1924(، 

.)rezzous( ت�ضكيل الغزوات

 Latécoère اغتيال طياري طائرة لتيكوير

التي �ضقطت يف ال�ضحراء الإ�ضبانية )1926(

تنظيم كوم البي�ضان من طرف الإ�ضبان 

.)1926(

العالقات مع وادي الذهب، حق املطاردة 

.)29 - 1927(

اأحداث فيال �ضي�ضنريو�ض )دجنرب 1928(.

ا�ضتعالمات ع�ضكرية.

التعاون الفرن�ضي الإ�ضباين.

 Lieutenant( تقرير املالزم الأول برو�ضي

Brosset( عن املراكز الإ�ضبانية )1929(. 
 Port( مقتل مناو�ض �ضنغايل ببورت اإيتيان

.)Etienne( )1930
تنظيم و�رضوط ا�ضتخدام القوات املحلية 

لل�رضطة. مثال يف موريتانيا )1930(.

م�رضوع تفتي�ض ال�ضيارات يف مناطق اأم 

الع�ضل )1930(.

وثيقة »اإ�ضبانيو ال�ضحراء« 49 �ض. مرقونة 

على الآلة الكاتبة )كاب جوبي )طرفاية( وفيال 

�ضي�ضنريو�ض )الداخلة(، غ�ضت 1930(.

التعاون الفرن�ضي الإ�ضباين يف التخوم 

ال�ضحراوية.)1931 - 32(. مراقبة اجلي�ض.

 Capitaine( دورية ملفرزة النقيب لوكوك

Lecoq( يف زمور )4 - 27 مار�ض 1932(
احتجاز اأوروبيني مقيمني من قبل اآيت اأو�ضا 

.)1932(

احتجاز �ضفينة �رضاعية »فيكتوريا«)1932(.

معركة موتون�ضي )موقف الإ�ضبان 1932(.

�ضعوبات الإ�ضبان مع الزركيني )1932 - 1933(

تقارير فرن�ضية اإ�ضبانية، ومعلومات عن وادي 

الذهب )1933(.

منفيون اإ�ضبان هاربون من وادي الذهب )1933(.

وكما ي�ضري اإىل ذلك عنوان امللف فاإنه يتاألف 

من مرا�ضالت متنوعة ومن مادة توثيقية 

ون�ضخة من اتفاقية تبادل املجرمني بني فرن�ضا 

واإ�ضبانيا املوقعة عام 1887.

≥FÉKhh äÓ°SGôe ÖgòdG …OGh – 8F 5 (17)

ن�رضة ا�ضتخبارات موريتانيا عن وادي الذهب 

.)37 – 34(

اأحداث طرفاية، مترد الع�ضكر.

التناف�ض الفرن�ضي الإ�ضباين يف جنوب تيزنيت 

.)1935(

رحلة اجلرنال كاباز )Général Capaz( اإىل 

طرفاية )فرباير 1935(.

 )Capitaine Rémy( حملة النقيب رميي

على وادي الذهب )مار�ض 1935(. 

م�رضوع �ضق طريق اأغوينيت بـ زوك.

تقرير لونوفو )Le Neveu( عن وادي الذهب 

)43 �ض مرقونة على الآلة الكاتبة( )1935(.

وثيقة حول تنظيم وحدة الهجان [جنود 

 يركبون املهر] يف ال�ضحراء الإ�ضبانية

 )21 �ض على الآلة الكاتبة(.

م�رضوع املوؤمتر الفرن�ضي الإ�ضباين بوادي 

الذهب.)1935 - 1936(

ليفريي  خليج  يف  الإ�ضبان  ال�ضيادين  موقف 

.)Baie du Lévrier( )1937(

يندرج هذا الرقم الت�ضل�ضلي يف ملف يتاألف 

من �ضل�ضلة من الوثائق ،ف�ضال عن ن�رضات 

اإخبارية من موريتانيا عن وادي الذهب .وهو 

ملف غني جدا ومتنوع من زاوية حمتواه.

 á«fÉÑ°SE’G á«°ùfôØdG äÉbÓ©dG – 8F 6 (17)

.(1937 –  1936 ) á«∏gC’G Üô◊G:

طريقة الت�رضف اإزاء ال�ضفن احلربية الإ�ضبانية 

: م�ضكل عدم التدخل ؛ حادث »املاري�ضال 

ليوطي« يف ل�ض باملا�ض )1937(.

جتنيد املتطوعني من اأجل اإ�ضبانيا )1937 - 

1938( ؛ الالجئون الإ�ضبان )1936 - 38(؛ 
هروب املنفيني ال�ضيا�ضيني املقيمني بفيال 

�ضي�ضنريو�ض على منت »فيريا اإي كالفيثو« 

مار�ض 37.)1937 - 1938(.

ال�ضفن الإ�ضبانية الالجئة :»اإيفاري�ضطا ،اإيفيليا، 

ميندز نونز، نيمي�ضيا« .)1938 - 1940(.

ترميم ال�ضلحة والعتاد الإ�ضباين )1938 - 

1939(، جندة اأ�رض عمال الربيد الإ�ضباين 
)1939(، توظيف العمال الإ�ضبان املهاجرين 

.)1939(

يتعلق الأمر هنا مبلف متكون من ملفات 

فرعية عديدة مب�ضطة جدا مت�ضلة بالعديد من 

املو�ضوعات املرتبطة اأ�ضا�ضا باحلرب الأهلية .

 á«fÉÑ°SE’G á«Hô¨dG É«≤jôaEG – 8F 7 (17)

مرا�ضالت ووثائق، ن�رضات ا�ضتعالماتية 

مل�ضالح الأمن املوريطانية حول الن�ضاطني 

ال�ضيا�ضي والقت�ضادي يف وداي الذهب 

.)1939 - 1938(

درا�ضة حول ال�ضحراء الإ�ضبانية )1938(.

)درا�ضة جغرافية وتاريخية و�ضيا�ضية مع 

بيبليوغرافيا(. 6 خرائط وت�ضاميم، 8 �ضور، 

38 �ض.

نبذة عن القبائل)22 �ض مرقونة على الآلة الكاتبة(.

درا�ضة مف�ضلة ح�ضب املناطق )18�ض على 

الآلة الكاتبة .9 �ضور(.

فهر�ض األفبائي لالآبار.

فهر�ض ولوائح اإجمالية للقبائل.

وي�ضمح فح�ض هذا امللف بتكوين فكرة عن 

حمتواه ؛ فهو يركز على وثائق املنطقة مع 

درا�ضات عن ال�ضاكنة والقبائل واجلغرافيا 

�ضحبة مرا�ضالت كثرية.

á«fÉÑ°SE’G á«Hô¨dG É«≤jôaEG – 8F 8 (17)

ن�رضات ا�ضتخباراتية مل�ضالح الأمن املوريتانية 

حول الن�ضاطني ال�ضيا�ضي والقت�ضادي يف 

وادي الذهب – اإفني )1940 - 1949; 53(.

 QÉcGóH ÊÉÑ°SE’G π°üæ≤dG ÖFÉf – 8F 9 (17)

)Boyle( )1920( حادث بويل
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خا�ض : حركات قن�ضلية )1922 - 39(.

مرا�ضالت وتعيني القنا�ضل )1939 - 52(؛ 

.)1952 - 1920(

 ¿Gó∏H – á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG : 10F (17)

 / á«Hô¨dG É«≤jôaCG ‘ äGôª©à°ùe ¿hóH á«HôZ

.IóëàŸG ·C’G áª¶æe / á«dhO äÉ«bÉØJG

 É«≤jôaC’ áeÉ©dG áeƒµ◊G – 10F 19 (17)

.)AOF( الغربية الفرن�ضية

 )les enclaves( تقارير دورية حول اجليوب

اخلارجية املجاورة )1934 اإىل 1937(.

 É«≤jôaC’ áeÉ©dG áeƒµ◊G – 10F 20 (17)

á«°ùfôØdG á«Hô¨dG .)م�ضلحة ملحقة للتوثيق 

)SADEC ومراقبة املعلومات

تقارير اأ�ضبوعية عن اجليوب والبلدان الأجنبية 

املجاورة لإفريقيا الغربية الفرن�ضية AOF، ع. 1 

- ابريل 1940(. اإىل 35 )�ضتنرب 1939 

.äGôª©à°ùŸG IQGRh – (F 22 (17 10
ن�رضات اإخبارية للمديرية العامة للدرا�ضات 

والأبحاث )1945 - 1946( حول البلدان 

التالية: م�رض، ليبيا، ال�رضق الأو�ضط، اإفريقيا 

ال�ضوداء، املغرب، وادي الذهب. 

 áeÉ©dG IQGOE’Gh á°SÉ«°ùdG :zG{ á∏°ù∏°ùdG

ال�ضل�ضالت الفرعية التي تخ�ض املو�ضوع 

هي كالتايل : 

 AGôë°üdGh á«dÉª°ûdG É«≤jôaCG : G  12�
.(1920 - 1899)

12G 1 - درا�ضة حول امل�ضاألة ال�ضحراوية /ب. 
.P .Henrys(. 1899( هرني�ض

12G 5 - ماء العينني : مرا�ضالت مع 
مفو�ضية فرن�ضا باملغرب مت�ضلة مباء العينني 

.)1911 - 1907(

يركز هذا امللف على �ضل�ضلة من املرا�ضالت 

الكتابية بني ال�ضلطات الفرن�ضية وال�رضيفية 

مو�ضوعها ماء العينني واأحد حلفائه مولي 

اإدري�ض. كما نعرث على مالحظات واأخبار عن 

هذه ال�ضخ�ضية وحتركاتها ونفوذها وعالقاتها 

مع املخزن يف فا�ض وظروف اختفائها. كما 

جند ن�ضخة من التفاقية التي اأبرمتها احلكومة 

الفرن�ضية )وتذبذبها يف وقف نفوذ ماء 

العينني( والتي تعرتف فيها باأحمد �ضامل ولد 

براهيم �ضامل اأمريا على الرتارزة الغربية .

 AÉe ódh áÑ«¡dG äÉcô– – áÑ«¡dG – 12G 6
.(1918 – 1912) ™bƒàŸG ¬eÓ°ùà°SGh Úæ«©dG

يتعلق الأمر هنا مبرا�ضالت ومالحظات 

ا�ضتخباراتية حول �ضخ�ضية الهيبة، ابن وخليفة 

ماء العينني وحول ن�ضاطاته املناه�ضة لفرن�ضا 

اإىل 1928. خالل احلقبة املمتدة بني عام 1924 

 ¿hDƒ°ûdG ,á«°ùfôØdG á«Hô¨dG É«≤jôaEG : 17G
.äÉ«eƒªY ,á«°SÉ«°ùdG

جميع ملفات هذه ال�ضل�ضلة الفرعية املرتبطة 

باملو�ضوع م�ضدرها اأر�ضيفات موَدَعة خمتلفة.

17G 223 (104) - وادي الذهب : 

اإغالق احلدود املوريطانية مع وادي الذهب 

.)1946(

17G 594 (152) - ال�ضحراء ال�ضبانية : 

ا�ضتخبارات م�ضالح الأمن )اأكتوبر 1956 - 

فرباير 1958(.

18G اإفريقيا الغربية الفرن�ضية ،ال�ضوؤون الإدارية .
18G 53 (17) - وادي الذهب : مالحظات 

حول تخوم موريتانيا .)1933(.

21G : اإفريقيا الغربية الفرن�ضية، عموميات 
وال�رضطة والأمن.

21G 48 (17) - وادي الذهب :ترحيل 

املجرمني الالجئني يف وادي الذهب 

.)1932(

)21G 69 )17 - وثيقة حول تهدئة 

ال�ضحراء )1933(.

)21G 76 )17 - ال�ضحراء »عائق اأم �ضلة 

 �éodore( و�ضل« بقلم تيودور مونود

Monod( )فرباير 1945(.
21G 101 (17) ال�ضحراء الإ�ضبانية : 

منح حق املرور للبدو الرحل املوريطانيني  

املنتجعني)1937(.

وكلها ملفات مت�ضلة بالو�ضعية ال�ضيا�ضية يف 

ال�ضحراء الإ�ضبانية عام 1937.

�( 21G 169 - جتارة ال�ضالح )1931 -  (

1939( ؛ )1943 - 1944(.

:á°UÓN

ت�ضكل هذه املداخلة اإ�ضهاما متوا�ضعا من الباحث الأر�ضيفي يف الندوة الدولية »التاريخ، الذاكرة، الرتاث ال�ضحراوي : 

بحث و�ضيانة ومتحفة«. اإن م�ضادر تاريخ ال�ضحراء املحفوظة يف ار�ضيفات ال�ضينغال ويقينا يف جمموع الف�ضاء ال�ضحراوي 

ن.  اأن تُعرف وت�ضتغل وتُثمَّ اأو املحتوى. ويف هذا ال�ضدد فهي ت�ضتحق  هي م�ضادر غنية ومتنوعة ،�ضواء من زاوية الكم 

الوثائقي املهم الذي ي�ضكل تراث �ضعب بكامله.  اللثام عن هذا الرتاث  اإماطة  الدولية  الندوة  ولهذا تقع على مهمة هذه 

وناأمل اأن ت�ضمح املراجع وامل�ضادر التي اأحلنا عليها يف هذه الوثيقة باإثراء حقل البحث التاريخي الوا�ضع حول ال�ضحراء. 

من املوؤكد اأنها لي�ضت �ضاملة وميكن اأن تعمق اأكرث بيد اأنها ت�ضكل، مع ذلك، طريقا للبحث ل منا�ض منه يف و�ضع املوؤرخني 

والباحثني عموما ا�ضتك�ضافه. 

اإن مديرية الأر�ضيفات يف ال�ضينغال ترحب بكل مطلب يف هذا الجتاه وموظفوها على ا�ضتعداد ل�ضتقبال الباحثني من 

جميع الآفاق املهتمني بامل�ضاألة، وم�ضاحبتهم وتوجيههم من اأجل الو�ضول اإىل الذخائر الوثائقية التكميلية ل�ضد الثغرات. ونختم 

ورقتنا بالتنويه بالدور املحم�ض للباحث الأر�ضيفي ال�ضغوف بالتاريخ وبح�ض التفا�ضيل والتنظيم وتعبئة حقيقية لفائدة البحث.
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وثائق احصلراء بمركز أرشيف ما وراء 
احبلار يف إيكس أون بروفانس

ÊÉfó©dG ‹Ó«÷G

áeó≤e

اأر�ضيف ما وراء البحار؛ وقد جلبت هذه الوثائق لكي  اإن جمموع الأر�ضيفات املقدمة هنا حمفوظة مبركز 

 ،1967 ابتداء من   )Aix-en-Provence( اأون بروفان�ض اإيك�ض  البحار يف  اأر�ضيف ما وراء  جترد وت�ضنف مبركز 

وهو تاريخ افتتاحه.

ويحفظ اأر�ضيف ما وراء البحار عدة ذخائر اأقدمها الر�ضيد العثماين الذي ي�ضتمل على وثائق وخمطوطات 

باللغة العربية واللغة الرتكية العثمانية. وتعود هذه الذخرية اإىل القرن ال�ضاد�ض ع�رض لكنها حتتوي على وثائق يرجع 

تاريخها اإىل 1830 وما بعدها؛ كما اأن بع�ض الوثائق املتعلقة باملغرب واجلزائر تعود اإىل القرن الثاين ع�رض كما 

هو الأمر بالن�ضبة اإىل »احللل املو�ضية«. اأما الوثائق الأكرث اأهمية فهي حمفوظة يف ذخرية اأر�ضيف حكومة اجلزائر 

اأر�ضيف ما وراء البحار يتعلق  اأن وثائق مركز  العامة. ويوجد التبا�ض �ضائع بني الباحثني وغري املخت�ضني مفاده 

باجلزائر بينما تخ�ض وثائق مركز نانت )Nantes( بالد املغرب. واحلال اأنه منذ احتالل اجلزائر ما فتئت ال�ضلطات 

برت  املغرب. وقد  اأي  املجاور  بالبلد  تتعلق  وثيقة ومعلومة ودرا�ضة  العامة جتمع كل  اجلزائر  الع�ضكرية وحكومة 

1900؛ وهذه الأرا�ضي التي اأ�ضبحت  احتالل ال�ضحراء جزءا هاما من الرتاب املغربي اأحلق باجلزائر بعد عام 

ت�ضمى مناطق اجلنوب جلبت لذخائر الأر�ضيف وثائق كثرية، ذلك اأنها ت�ضكل حدودا مع املغرب وحماور تدخل 

يف ا�ضرتاتيجية �ضم اجلزائر وم�ضتعمرات ال�ضمال مب�ضتعمرات اإفريقيا الغربية الفرن�ضية )AOF(. وقد اأثارت مدينة 

طنجة، باعتبارها منطقة دولية، وكذا منطقة الريف اهتمام فرن�ضا، التي راقبت، عن كثب، كل ما يجري يف هذه 

املناطق رغم اأن حكومة اجلزائر العامة كانت تتابع ما يحدث وراء احلدود بل حتى داخل املدن والق�ضور. وهذا ما 

يف�رض اأهمية �ضناديق الأر�ضيف املتعلقة باملغرب؛ ومما يثري ده�ضة الباحث غنى تلك الأر�ضيفات املوجودة يف ذخائر 

مركز اأر�ضيف ما وراء البحار والروؤية واملواقف التي تعرب عنها وكذلك لأن اأغلبها مل ي�ضبق ن�رضه من قبل. واخللط 

بني الأر�ضيف اخلا�ض باجلزائر وذلك الذي يهم املناطق املغربية، التي �ضمها ال�ضتعمار، كان من اأ�ضباب اخلالف 

الذي اأدى اإىل اأن ق�ضما كبريا من هذا الأر�ضيف مل ي�ضتك�ضفه �ضوى عدد حمدود من الباحثني املغاربة واجلانب.
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اإن هذا الأر�ضيف خمتلف ومتنوع؛ وميكن احلديث عن وجود ذخرية من الوثائق مل ي�ضبق ن�رض جلها وعن 

اأو  الفرن�ضية  ال�ضلطات  اأو مع  املغاربة ورعاياهم  ال�ضالطني  املدنية والع�ضكرية ومرا�ضالت بني  لل�ضلطات  تقارير 

حول  والق�ضطنطينية(  وفا�ض  وموغادور  )طنجة  القن�ضلية  امل�ضالح  بني  املرا�ضالت  وهذه  جزائرية.  �ضخ�ضيات 

هاما  دورا  لعبت  لكن  امل�ضهورة  غري  اأو  املعروفة  ال�ضخ�ضيات  بع�ض  م�ضار  تتبع  على  الباحث  ت�ضاعد  املغرب 

باخل�ضو�ض على  الباحث  اإيك�ض-اأون-بروفان�ض  اأر�ضيف  ت�ضاعد ذخائر  ال�ضيا�ضية والثقافية؛ كما  الأحداث  يف 

ويتكون  الوثائق.  بع�ض  �ضحة  يف  بل  التاريخ  جمريات  يف  النظر  وتدقيق  الوثائق  لهذه  اأخرى  روايات  قراءة 

هذا الأر�ضيف من خرائط طبوغرافية قدمية اأو حديثة ومن �ضور جوية ومن اأ�ضخا�ض؛ وبف�ضله اأ�ضبح بالإمكان 

الأر�ضيف يف  من  الذخرية  اأهمية هذه  وتكمن  والدينية.  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  موؤثرة يف  �ضخ�ضيات  معرفة وجوه 

والأقاليم  ال�رضقية  بال�ضحراء  يتعلق  فيما  نوعها  من  فريدة  وهي  والدينية،  ال�ضيا�ضية  الأحداث  من حيث  غناها 

ال�ضحراوية جلنوب اململكة. اأما ال�ضمت الذي خيم بعد نهاية املقاومة اإىل حدود 1950 فقد بددته الأر�ضيفات 

التي اأودعت مبركز اأر�ضيف ما وراء البحار وبالأر�ضيفات الوطنية لداكار التي �ضورت منها ن�ضخة )ميكروفيلم( 

لتودع باإيك�ض-اأون- بروفان�ض. وت�ضم هذه الن�ضخة معطيات قيمة حول الروابط التاريخية بني قبائل ال�ضحراء 

وال�ضالطني وحول منط العي�ض والتاريخ الع�ضكري والعالقات الربية واجلوية والتجارية بني ال�ضمال واجلنوب.

املتعلقة  الوثائق  من  هاما  ق�ضما   ،H )املجموعة(  ال�ضل�ضلة  ل�ضيما  العامة،  اجلزائر  حكومة  اأر�ضيف  ويغطي 

اإنها تزيد على مائة حمفظة ورقية   .H32 16 وال�ضل�ضالت 30 و 31 وH مبا�رضة باملغرب. وميكن ذكر ال�ضل�ضلة

الأر�ضيف  املوجودة يف  تلك  الذخرية هي  هذه  ودرة  الأر�ضيف.  من  �ضفحة  األف  من  اأكرث  منه  واحد  كل  ي�ضم 

اأما  خا�ضة؛  اأخرى  وذخائر  الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  العليا  الدرا�ضات  ملركز  وهو   )APOM( البحار  وراء  ملا  اخلا�ض 

اأقيمت ملتدربي املركز  1290. ويحتوي على ن�ضو�ض حما�رضات  1 اإىل  CAOM 10 APOM من  مرجعه فهو 

ر�ضيد  يف  حمفوظة  الإ�ضالمية  لالإدارة  العليا  الدرا�ضات  مركز  اإىل  للولوج  املنجزة  والبحوث  اأعاله.  املذكور 

حكومة اجلزائر العامة )املجموعة الفرعية X 20(. وتبقى ذخرية اأرنو )Arnaud( هي النفي�ضة والأكرث اأهمية اإذ 

ت�ضم ملفات هامة حول الرتباطات والتداخالت املغربية يف ال�ضحراء؛ ورقمها املرجعي هو APOM 75 من 1 

اإىل 8 ؛ وت�ضمل ثمانية �ضناديق ورقية وما يربو على الع�رضين �ضجال، كما ت�ضم ذخائر خا�ضة اأخرى ذات اأهمية.

وثائق هذه  اأن عدد  ال�ضحراوية، كما  والأقاليم  بالقبائل  املتعلق  لالأر�ضيف  اأهمية خا�ضة  القائمة  وتويل هذه 

ال�ضيادة  تراب  من  جزء  ببرت  ارتبطت  التي  الرهانات  وفهم  التوترات  لقيا�ض  كنزا  منها  يجعل  وطابعها  الذخرية 

املغربية يف احلقبة الكولونيالية. وقد اآن الأوان لعتماد هذه الذخرية ق�ضد ن�رض الوثائق التي ت�ضهد على مغربية 

ال�ضحراء كما عرب عن ذلك الأعيان ال�ضحراويون وكما مت ت�ضجيل ذلك يف تقارير م�ضوؤويل ال�ضتعمار ال�ضامني. 

اإن اأهمية الأر�ضيف املوجود يف �ضناديق ذخرية حاكم اجلزائر العام اأو ذلك املتعلق بال�ضحراء وموريتانيا وال�ضينغال 

ينبغي اأن يحثنا على ن�رض هذه القائمة وا�ضتثمار وثائقها - التي مل ي�ضبق ن�رضها - يف الدرا�ضات وذلك بتنظيم 

ندوات علمية وبرامج للبحث. وميكن لقراءة هذه الأر�ضيفات اأن تتخذ بعدا دوليا لإظهار اأن حمتوياتها وتاأويلها 

قد ي�ضكالن جمال للتحري والبحث والتمحي�ض بالن�ضبة اإىل املغاربة والأجانب .
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.1951 ،1949
23H87 اأقاليم عني ال�ضفرة، برغنت، 

بودنيب، غري العليا )Haut Guir(، دائرة 

الغرب ال�ضحراوي، كولومب ب�ضار، 1906 

- 1951 )ثغرات(.
H 24 الق�ضايا الإدارية والقت�ضادية

ájôµ°ùY ÉjÉ°†bh ‹ÉgC’G øe AÉªYR 21H
التواريخ 1960/1862.

الرقم املرجعي، رقم التوا�ضل

äÓ°SGôŸG 21HH
التواريخ 1956/1908

 FR CAOM GGA 21 HH الرقم املرجعي

من 1 اإىل 104

تتكون هذه الذخرية من �ضجالت ال�ضم ومن 

�ضجالت املراقبة الإ�ضمية للموظفني.

22H26 ر�ضالة من قن�ضل موغادور اإىل وزير 
ال�ضوؤون اخلارجية حول ت�رضفات د. ماكنزي (

 Cap Juby( يف را�ض جوبي )D. Mackenzie(

1876(،. عدة وثائق حول التجارة بني املغرب 
وال�ضودان.

22H29 �ضالت بني ال�ضلطان مولي احل�ضن 
وعابدين الكونتي، ر�ضالة موجهة من حاكم 

اجلزائر العام اإىل وزير احلرب، 24 يناير 1895.

22H32 ر�ضالتان من ال�ضلطان مولي 
احل�ضن اإىل �ضكان توات وتيميمون وخناف�ضة 

موؤرختان بـ 17 �ضوال 1303 للهجرة.

22H52 زاوية كرزاز، �ضت �ضفحات.
22H52 دور الأق�ضبي يف ت�ضكيل القوافل 

لل�ضودان، اأربع �ضفحات.
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22H56 تقارير حول تافياللت، ل. مري�ضيي
1903 - 1902 (L. Mercier) 

22H 36 ر�ضالة من اأحمد ولد احلاج عمر التل 
اإىل ال�ضلطان مولي احل�ضن، 31 ماي 1893.

ر�ضالة من ب�ضري بن طالب التلمودي اإىل 

مولي احل�ضن.

22H 36 ال�ضتيالء على تنبكت. ا�ضت�ضارة 
مولي احل�ضن لعلماء فا�ض. ردود العلماء يف 

املحفظة نف�ضها.

22H 36 ر�ضالة من وزير ال�ضوؤون اخلارجية 
اإىل حاكم اجلزائر العام وتتعلق بال�ضتيالء 

على تنبكت، 5 مار�ض 1894.

تاأثري ت�رضفات املغرب والطرق، اأنظر تقرير 

فري�ض، اأبريل 1894، بع�ض املالحظات حول 

ال�ضيا�ضة ال�ضحراوية لتنبكت.

 22H 77 غزو عابدين وعا�ضورات،
.1910 - 1909

22H88 احلركة ال�ضحراوية، 1953 - 1955.
AGOƒ°ùdG É«≤jôaEÉH á≤∏©àe ÉjÉ°†b 28H

التواريخ.

FR CAOM GGA 28 H الرقم املرجعي

من 1 اإىل 4.

جند يف هذه ال�ضل�ضلة الفرعية بع�ض امللفات 

املتعلقة باإفريقيا ال�ضوداء يف عالقاتها بالعامل 

الإ�ضالمي.

28H2 ال�ضحراء. عالقات مع اإفريقيا ال�ضوداء 
الغربية الفرن�ضية، احلرب، 1914 - 1918.

30DH á«YôØdG á∏°ù∏°ùdG

á«°SÉ«°ùdG äÓ°SGôŸG : Üô¨ŸG

30H 1 املغرب، احلدود. مطالب، اعرتا�ض، 
تعوي�ضات، غزو، واحات توات، حميان. 

.1897 - 1894
30H 2 قافلة غورارة، حميان. ا�ضطرابات يف 
عمالة وجدة. نهب قافلة بني مطهر واأولد عبد 

اهلل. حالة املطالب قيد النظر. 1896 - 1898.

 Cap( 30 غزو. اغتيال النقيبني غراتيانH 3
 Cap de Cressin( ودي كري�ضان )Gratien

 .1902

نهب قافلة على يد اآيت عطا )1893(.

نبذة عن اأولد جرير،  ادوي منيع، بني غيل، 

الربابر واآيت خبا�ض.

.1906 - 1901
30H 15 املغرب، احلدود مع اجلزائر 

واإفريقيا الغربية.

بروتوكولت واتفاقيات.

 30H 70 مرا�ضالت اجلزائر-املغرب 
)1918 - 22(. وثائق حول و�ضع فجيج 

والق�ضور )معاهدات 1845، 1903...(

تقارير حول امل�ضاكل التي تطرحها احلدود 

اجلزائرية املغربية )1903 - 1913(.

و�ضعية احلدود وتقارير تق�ضيم عني ال�ضفرة 

.)1919 - 1903(

 توات وغورارة - و�ضعية واحتالل 

.)1905 - 1891(

.1922 - 1845
30H 71 ق�ضايا مالية وع�ضكرية ناجمة عن 

و�ضعية احلدود اجلزائرية املغربية.

 òÑfh äÉ°SGQO 31H
التواريخ 

 FR CAOM GGA 31 H الرقم املرجعي

من 1 اإىل 25.

يتعلق الأمر اأ�ضا�ضا مبونوغرافيات حول 

املناطق والقبائل.

 Capt( 31 النقيب �ضاربونتييH9
Charpentier(، قبيلة اآيت خبا�ض 1930.

 Lt De La( 31 املالزم الأول دو ل �ضابيلH10
Chapelle(، مالحظات حول تكنة واملنطقة 
الواقعة بني واد نون  وال�ضاقية احلمراء 1930.

 ،)Capt Denis( 31 النقيب دوني�ضH11
نبذة حول الأطل�ض ال�ضغري الأو�ضط وملحقة 

تارودانت.

31H12 درا�ضة حول قبيلة اعريب )وتتعلق 
كذلك باآيت خبا�ض، ركيبات ال�ضمال، 

تابلبالة...(

31H13 ال�ضابط الرتجمان دونون 
)Officier-interprète Denoun(، نبذة 

حول قبيلة اعريب ال�ضحراوية العربية 1924

31H14 نبذة حول اآيت حمامة
 31H16 املالزم الأول �ضبيلمان 

 )G. Drague( ج. دراج )Lt Spillman(

قبائل درعة العليا )اجلزء الرابع، وثائق 

مرفقة(، قبائل يهودية. 1930 

31H19 نبذة حول جزر الكناري )1916 - 
)1926

áaÉë°üdGh ájQhódG ôjQÉ≤àdG 32H
التواريخ 1913 / 1961

 FR CAOM GGA 32 H الرقم املرجعي

من 1 اإىل 19

ت�ضم هذه ال�ضل�ضلة الفرعية التقارير الدولية 

واأقوال ال�ضحف ال�ضادرة عن الإقامة 

الفرن�ضية باملغرب.

32H1 التقارير ال�ضهرية الإجمالية 1913 - 
1916

32H2 تقارير احلماية املغربية ال�ضهرية الإجمالية 
1917، 1919، 1920، 1923 )ثغرات(
32H2 )مكرر( تقارير احلماية املغربية 

ال�ضهرية الإجمالية ، 1925، 1932

32H4 ن�رضات املقيم العام الدورية ، برقيات 
املقيم العام الدورية، مايو 1918 يونيو 

1921، يونيو 1921 دجنرب 1922.
32H5 الأو�ضاع ال�ضيا�ضية والع�ضكرية 

الأ�ضبوعية )ثغرات(، نونرب 1924 - يونيو 

.1933
32H6 ن�رضة اإخبارية وتوثيقية )مرة كل 

�ضهرين( ثم ن�رضة من �ضل�ضلة جديدة، دجنرب 

1937 �ضتنرب 1940، 1941.
الو�ضع ال�ضيا�ضي والقت�ضادي باملغرب )مرة كل 

�ضهرين ثم �ضهرية( مايو 1934 �ضتنرب 1939.

ن�رضة ال�ضتعالمات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 

)اأ�ضبوعية(، اأكتوبر 1939 - �ضتنرب 1941.

32H7 ن�رضة ال�ضتعالمات ال�ضيا�ضية 
والقت�ضادية )�ضهرية(، 1944 - 1945. 

ن�رضة ال�ضتعالمات مرة كل اأ�ضبوعني 

)ثغرات(. خمتلفات. 1947 - 1955.
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32H8 تقارير دورية حول احلدود اجلزائرية-
املغربية 1930 - 1933، 1934 - 1936.

32H9 تقارير دورية حول احلدود اجلزائرية-
املغربية 1937 - 1941.

32H10 تقارير دورية : اأغادير، احلدود.
32H2 الدور ال�ضيا�ضي لتاجاكانت و�ضيطرتهم 
بتندوف يف احلقبة الكولونيالية، تقرير احلماية 

ال�ضهري الإجمايل، �ضتنرب 1919، تقرير 

احلماية ال�ضهري ، ابريل ويوليوز 1922، 

مركز اأر�ضيف ما وراء البحار.

32H8 التقرير الدوري لالأقاليم امل�ضتقلة 
من تخوم درعة، الأ�ضهر الثالثة الأوىل من 

1935، حماولة لتجميع القبائل املتفرقة ب�ضبب 
املقاومة: حالة تاجاكانت وكونتا.

32H8 غزو اآيت خبا�ض لتابلبالة، التقرير 
ال�ضهري لأبريل 1931، اإقليم عني ال�ضفرة.

وتوجد عدة تقارير حول الو�ضعية القت�ضادية 

خ�ضو�ضا يف 1934 و 1935.

äGôª©à°ùª∏d á°UÉÿG äÉØ«°TQC’G

)Michel Vieuchange( „É°Tƒ«a π«°û«e ¥GQhCG

التواريخ 1932/1930

FR CAOM 10 APC 1 الرقم املرجعي

يتعلق الأمر بوثائق ترتبط با�ضتك�ضاف ال�ضاقية 

احلمراء بني ال�ضينغال وموريتانيا وقد اأجنزها 

مي�ضيل فيو�ضاجن وجمعها اأخوه.

)Louis Lacascade( OÉµ°SÉc’ ¢ùjƒd ¥GQhCG

التواريخ 1927/1897

FR CAOM 16 APC 1 الرقم املرجعي

)Henri Gaden( ¿OÉZ …Ôg ¥GQhCG

التواريخ 1906/1886

FR CAOM 15 APC 1et 2 الرقم املرجعي

يف �ضنة 1892 ذهب هرني غادن اإىل اإفريقيا 

ب�ضفته مالزما اأول. وقد ا�ضتغل يف ال�ضودان 

ثم غينيا حيث �ضيحظى مبجد تليد مل�ضاركته 

 .)Samory( يف اإلقاء القب�ض على �ضاموري

ويف عام 1911 ا�ضتقال من اجلي�ض لكي يلتحق 

مب�ضالح وزارة امل�ضتعمرات ب�ضفته اإداريا حمليا. 

و�ضينهي م�ضاره حاكما عاما ملوريتانيا. وقد 

ح�ضل اأينما حل على ود الأهايل وتعاطفهم. 

وت�ضكل كتاباته ومرا�ضالته م�ضدرا هاما يف 

معرفة اإفريقيا بداية القرن الع�رضين ويف معرفة 

احلياة اليومية لل�ضباط كذلك.

وجند يف هذه الذخرية امللف ال�ضخ�ضي 

لهرني غادن )احلالة املدنية والأو�ضمة والوثائق 

الع�ضكرية والإدارة الع�ضكرية اأي�ضا، الخ.(؛ 

 )le baguirmi( ومالحظات حول البغرمي

وحول م�ضلمي زندر )Zender( وموريتانيا 

ودرا�ضات ل�ضانية وبيانات طبوغرافية وخرائط 

بخط اليد )غينيا، �ضاحل العاج، ت�ضاد، 

موريتانيا( بالإ�ضافة اإىل يوميات امل�ضرية 

 )Kong( اإىل كونغ )Toté( من طوطي

ومرا�ضالت متنوعة.

)Galliéni( »æ««dÉZ ¥GQhCG

التواريخ 1895/1887

FR CAOM 20 APC 1 الرقم املرجعي

يتعلق الأمر بوثائق وتوقيعات خا�ضة وجهها 

 )M. Gebelin( غالييني اإىل م. جيبالن

مدير حترير ن�رضة جمعية اجلغرافيا مبدينة بوردو 

حول حملة ال�ضودان.

)Octave Meynier( »«æ«e ±ÉàchCG ¥GQhCG

التواريخ 1959/1912

 FR CAOM 23 APC الرقم املرجعي

بعد �ضان �ضري )Saint-Cyr( عمل مينيي 

 بال�ضودان وت�ضاد ورافق العقيد كلوب 

)le colonel Klobb( يف مهمته املتمثلة 

يف مالحقة فويل )Voulet( و�ضنوان 

)Chanoine( �ضنة 1899. وقد كان نائبا للقائد 

الع�ضكري بالنيجر �ضنة 1902 ثم نائبا للمدير 

مبكتب حاكم اجلزائر العام فقائدا ع�ضكريا 

لل�ضحراء. ويف �ضنة 1926 عني مديرا لأقاليم 

اجلنوب، وهو املن�ضب الذي ظل ي�ضغله حتى 

1924. وافته املنية باجلزائر عام 1961.
يوجد يف ذخرية مينيي وثائق تتعلق بحياته 

وكتاباته )مذكرة يومياته، كتب زاخرة 

مبالحظاته، م�ضودات موؤلفات ، م�ضودات 

ملرا�ضالته اأو ن�ضخ منها، مقالت وكتب 

مرقونة، الخ.( ؛ اجلزائر )اإدارة الأقاليم 

اجلنوبية، جلنة اجلزائر، جلنة احتاد ن�ضاء فرن�ضا( 

؛ العالقات بني اإفريقيا ال�ضمالية واإفريقيا 

الغربية )جمعية اأ�ضدقاء ال�ضحراء واأوربا-

اإفريقيا، منظمة �ضباق ال�ضيارات(.

)Monteil( …Éàfƒe ¥GQhCG

التواريخ 1932/1879

FR CAOM 10 APC 1  الرقم املرجعي

التحق مونتاي بال�ضينغال يف 1877. وب�ضان 

لوي�ض �ضريتبط بعرى ال�ضداقة مع جالييني 

)Galliéni( لي�ضبح نائبه يف اإدارة ال�ضوؤون 
ال�ضيا�ضية. ويف 1879 - 1880 ا�ضطلع 

 )Djolof( مبهمة التعرف على الولوف

والفريلو )Ferlo( ب�ضمال �رضق ال�ضينغال. 

ويف �ضنة 1880 عاد اإىل فرن�ضا. ثم رافق 

 Dorlodot( الربان دورلودوت دي اإي�ضار

des Essarts( الذي عني حاكما للموؤ�ض�ضات 
الفرن�ضية باأقيانو�ضيا؛ حيث مكث �ضنتني. 

وعاد من جديد اإىل اإفريقيا عام 1884 قائدا 

للبعثة الطبوغرافية بال�ضينغال الأعلى حيث 

�ضي�ضع تخطيطا لل�ضكة احلديدية بني ال�ضينغال 

والنيجر. ويف �ضنة 1886 �ضد الرحال اإىل 

الهند ال�ضينية ومكث بها ثمانية ع�رض �ضهرا. 

ويف 1890 بداأ �ضفره الكبري ل�ضتك�ضاف 

اإفريقيا ق�ضد التعرف على النيجر وت�ضاد 

وهما خط التما�ض بني املناطق اخلا�ضعة للنفوذ 

الفرن�ضي والنفوذ الإجنليزي. غادر مونتاي 

مدينة �ضان لوي�ض ال�ضينغالية يف العا�رض من 

�ضتنرب 1890 وحل بطرابل�ض يف العا�رض من 

دجنرب 1892 بعد اأن قطع 7800 كيلومرت. وقد 

عرف هذا ال�ضفر توقيع عدة اتفاقيات ل�ضالح 

فرن�ضا. ويف ال�ضنة املوالية عني حاكما وقائدا 

 .)Haut Oubangui( عاما لأوبنغي الأعلى

لكنه عندما ر�ضا توجه اإىل �ضاحل العاج ويف 

�ضتنرب 1894 ويف مواجهة �ضاموري، توىل 

قيادة طابور كونغ )Kong( التي كان يطالب 

بها كل من مر�ضان )Marchand( وحاكم 

بنجر (Binger). واأثناء ذلك جرح جرحا 
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بليغا غري انه انت�رض وانتهى الأمر بالطابور اإىل 

النحالل. واأحيل مونتاي على املعا�ض يف 

�ضن احلادية والأربعني عام 1896 لين�رضف 

بعد ذلك اإىل اأن�ضطة �ضيا�ضية متنوعة، وقد قام 

 )les Boers( بن�ضاط كبري خالل حرب البور

ب�ضفته رئي�ض اللجنة الفرن�ضية للجمهوريات 

اجلنوب اإفريقية. وعندما دنا موعد احلرب 

العاملية الأوىل اأدمج من جديد يف �ضلك 

اجلي�ض العامل. وهو موؤلف لكتب عديدة 

حول بعثاته.

وت�ضف هذه الأوراق خمتلف اإقامات العقيد 

مونتاي باإفريقيا من 1879 اإىل 1895 : بعثة 

طبوغرافية بال�ضينغال الأعلى، بعثة من داكار 

اإىل طرابل�ض عرب ت�ضاد، بعثة اأوبانغي الأعلى؛ 

بع�ض الوثائق املتعلقة باإقامة مونتاي باأقيانو�ضيا 

)1880 - 1883( وبالهند ال�ضينية )1886 

- 1887(. كما اأن امللفات ت�ضم مرا�ضالت 
خا�ضة ذات اأهمية.

(Maspéro) hÒÑ°SÉe ¥GQhCG

التواريخ 1940/1944

FR CAOM 56 APC 1 الرقم املرجعي

يتعلق الأمر مبجموعة من الدرو�ض األقاها 

 )Henri Maspéro( هرني ما�ضبريو

باملدر�ضة الكولونيالية.

 le Général( QÉæ«°TQCG ¢ùjƒd ∫GÔ÷G ¥GQhCG

)Louis Archinard
التواريخ 1911/1880

FR CAOM 10 APC 1 الرقم املرجعي

تتكون الذخرية من مرا�ضالت تلقاها )من 

غالييني ومر�ضان وليوطي( ومن كتابات 

و�ضور فوتوغرافية تتعلق باإفريقيا ال�ضوداء. 

¿É°Tôe …O â°ù«JÉH ¿ÉL ∫GÔ÷G ¥GQhCG 

 le Général Jean-Baptiste)

 (Marchand
التواريخ 1934/1899

FR CAOM 64 APC 1 الرقم املرجعي

ينتمي مر�ضان اإىل اأ�ضول متوا�ضعة وبذلك 

يكون �ضابطا متخرجا من غري اأن يدر�ض 

باملدر�ضة احلربية. كانت وجهة م�ضاره هي 

ال�ضودان؛ ففي عام 1888 �ضارك يف حملة 

 )les Toucouleurs( موجهة �ضد التوكولور

اأثار خاللها اهتمام اأر�ضينار. ويف �ضنتي 1889 

و 1990 ا�ضتوىل على �ضيغو )Ségou( ونيورو 

)Nioro( ثم التحق بعد ذلك ب�ضاحل العاج. 

و�رضعان ما �ضغلت باله فكرة الذهاب اأبعد من 

الإجنليز ومنعهم من مراقبة اإفريقيا. ومن اأجل 

ذلك راأى اأنه يجب على الفرن�ضيني اأن يكونوا 

ال�ضباقني اإىل ال�ضتقرار باأعايل النيل انطالقا 

من الكونغو واأوبانغي. وقد تلقى دعم اأر�ضينار 

 Gabriel( وغابرييل هانوتو )Archinard(

Hanotaux(. وذلك ما �ضيف�ضي اإىل حملة 
الكونغو-النيل ال�ضهرية من 1896 اإىل 1899. 

ويف عام 1900 رحل اإىل ال�ضني و�ضارك 

يف حرب البوك�رضز )les Boxers( ب�ضفته 

ماجورا لثكنة بكني. قدم ا�ضتقالته من اجلي�ض 

يف 1904 غري اأنه طلب اإدماجه من جديد يف 

�ضفوفه �ضنة 1914، وقد ا�ضتهر يف مراحل عدة 

من احلرب العاملية الأوىل؛ وتويف �ضنة 1934.

ت�ضم الذخرية مرا�ضالت خا�ضة بحملة 

الكونغو-النيل )م�ضحوبة بكرونولوجيا 

.) )Fachoda( لفا�ضودا

  (Flatters) ôJÓa ¥GQhCG

التواريخ 1881

FR CAOM 65 APC 1 الرقم املرجعي

التحق فالتر ب�ضان �ضري �ضنة 1851 وتخرج 

منها يف 1853 مالزما لكتيبة الزواويني الثالثة 

3e(. و�رضعان ما ا�ضتقر باجلزائر 
 zouaves(

وتعلم اللغتني العربية والرببرية. ثم التحق 

باإدارة املكاتب العربية بق�ضطنطينية ليعود اإىل 

فرن�ضا عام 1864 ويغادرها لي�ضارك يف حرب 

1870 ويعتقل يف �ضيدان )Sedan(. عاد 
فالتر اإىل اجلزائر يف 1872 وقد كان حينئذ 

رائدا �ضاميا بعني بي�ضة ثم بجاية. ويف 1876 

اأنيطت به القيادة العليا لدائرة لغوات وطلبت 

منه تقارير حول اإمكانية ربط عالقات جتارية مع 

ال�ضودان. لقد كانت الأولوية بالن�ضبة اإليه هي 

ا�ضتتباب ال�ضلم باملنطقة ومواجهة ال�ضنو�ضيني 

اإقامة عالقات مع الطوارق. وعند دخوله اإىل 

فرن�ضا تراأ�ض جلنة القطار العابر لل�ضحراء. 

ت�ضلم مهمة ا�ضتك�ضافية كانت وجهتها بالد 

الطوارق، وانطلق اإليها يف يناير 1880. ربط 

فالتر عالقات مع الأزجر )les Azdjers( غري 

اأنه عاد اإىل فرن�ضا يف يونيو لقلة املال املتوفر ثم 

غادرها يف اأكتوبر عازما على �ضد الرحال اإىل 

الهكار )Hoggar(، لكن هذه البعثة اأبيدت 

عن اآخرها على يد حوايل مائة من الطوارق 

خالل ا�ضتعرا�ض يف 16 فرباير 1881.

تت�ضمن الذخرية ق�ضا�ضات جرائد حول فالتر 

وحم�رض وفاته و�ضورة فوتوغرافية لتمثال 

ن�ضب له جنوب ورغلة.

 Madeleine( ƒ∏«H …O »«d ÚdOÉe ¥GQhCG

)Lyée de Belleau
التواريخ 1946/1906

FR CAOM 67 APC 1 et 2 الرقم املرجعي

ل نعرف اإل القليل عن مادلني ليي دي بيلو: 

اإنها ريا�ضية وكاتبة  وحمققة ونحاتة ؛ اإنها 

تكتب حول كل ما تراه. 

اإذا ا�ضتثنينا اأوراقا �ضخ�ضية ملادلني فاإننا جند 

يف هذه الذخرية حما�رضات ومقالت حول 

اجلزائر واملغرب واإفريقيا وعدة مذكرات 

لل�ضفر )املغرب وجهة طرابل�ض وتون�ض 

واجلزائر( وخمطوطات موؤلفات حول اإفريقيا 

 Faffa( »ال�ضمالية وال�رضقية »فافا العرجاء

la Boîteuse(، »الألب ال�ضحراويـة« 
)l’Alpe saharienne(، »وحيدة عرب بالد 

فار�ض« )Seule à travers la Perse(، »من 

 Du Cameroun( »الكامرون اإىل الهكار

au Hoggar( و�ضورا فوتوغرافية عديدة.
)Darmon( ¿ƒeQGO ¥GQhCG

التواريخ 1921

FR CAOM 76 APC 1 الرقم املرجعي

حتوي الذخرية دفرتا يت�ضمن �ضورا وغالفا 

بر�ضم مائي )اأكواريل( حرره دارمون بعنوان 

»يهود دبدو«.

وهي وثائق وتوقيعات خا�ضة تتعلق ببعثات 

كولونيالية متنوعة )مار�ضان، فالتر، جونتي 

Gentil، اإلخ.(



خمطوط ل�سيدي احمد التجاين باأر�سيف 
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AGôë°üdG IQGRh

م�ضالح الوزارة

التواريخ حوايل 1961/1956

الو�ضف املادي 101 م.ل

�رضوط الدخول ذخرية غري مرتبة

)OCRS) ájhGôë°üdG ≥WÉæª∏d ácÎ°ûŸG áª¶æŸG

التواريخ حوايل 1957 / 1961

مبقت�ضى القانون رقم 57-27 ال�ضادر يف 10 

يناير 1957 اأن�ضئت »املنظمة امل�ضرتكة للمناطق 

ال�ضحراوية« )OCRS( التي تهدف اإىل ا�ضتثمار 

املناطق ال�ضحراوية التابعة للجمهورية الفرن�ضية 

واإىل تو�ضعها القت�ضادي والنهو�ض بها.

وتتكلف وزارة ال�ضحراء يف احلكومة بتطبيق 

هذا القانون.

ويو�ضح املر�ضوم رقم 57-713 ال�ضادر يف 

21 يناير 1957 اأن الوزارة »لها اخت�ضا�ض 
النظر يف جمموع ال�ضوؤون التي تهم املناطق 

ال�ضحراوية« وتكلف وزير ال�ضحراء مبهمات 

.)OCRS( الوكيل العام للمنظمة املذكورة

 QÉ°ûH Öeƒdƒc ádÉªY

التواريخ 1962/1957

 )la Saoura( اأحدثت حمافظة ال�ضاورة

مبر�ضوم 7 غ�ضت 1957.

مل يتم التمييز بني الذخرية التي تعود اإىل 

املحافظة اجلديدة وذخائر الأقاليم ال�ضابقة 

للجنوب. ويف انتظار ت�ضنيف هذه الذخرية 

فاإنه من باب املحال اإ�ضناد هذه الأر�ضيفات اإىل 

اأية من الإدارتني.

QGQOC’G ‘ äÉ«∏ªY

التواريخ 1908 / 1914

FR CAOM 1705 COL 1 à 4 الرقم املرجعي

 ،)Gouraud( هجمات البي�ضان، حملة غورو

.)le Hodh( عمليات يف احلو�ض

ìÓ°ùdG Öjô¡J ,QGQOCG ¿CÉ°ûH Üô¨ŸG πNóJ

التواريخ 1909/1908

التواريخ 1923

FR CAOM 1706 COL 1 et 2 الرقم املرجعي

 É«°SBGh É«≤jôaEG ∫ƒM É«∏©dG äÉ°SGQódG õcôe

(CHEAM) áãjó◊G

التواريخ 1975/1937

الرقم املرجعي FR CAOM 10 APOM من 

1 اإىل 1290
 )CHEAM( اأن�ضئ املركز يف 1936 وحمل ا�ضم

اأي مركز الدرا�ضات العليا حول الإدارة 

الإ�ضالمية، وكانت مهمته هي ا�ضتقبال اإداريني 

مدنيني وع�ضكريني  واأ�ضاتذة وق�ضاة عاملني 

يف بلدان اإفريقيا ال�ضمالية وامل�رضق ق�ضد 

التدريب. وبعد احلرب اأ�ضيفت فروع جديدة 

هي فرع الإ�ضالم واإفريقيا ال�ضوداء ثم فرع 

درا�ضات اآ�ضيا. ويف 1973، اأ�ضبح ا�ضم هذه 

املوؤ�ض�ضة هو مركز الدرا�ضات العليا حول 

اإفريقيا واآ�ضيا احلديثة واأ�ضحت مهمته هي 

امل�ضاهمة يف التكوين والبحث يف كل امل�ضائل 

املتعلقة باحل�ضارات الإ�ضالمية والإفريقية 

والآ�ضيوية احلديثة. وقد و�ضع املركز حتت 

�ضلطة الوزير الأول واأ�ضند الت�ضيري للموؤ�ض�ضة 

الوطنية للعلوم ال�ضيا�ضية. ويقوم املركز بن�رض 

جملة اإفريقيا واآ�ضيا.

تقديــم املحتوى : تت�ضمن الذخرية ن�ضو�ض 

املحا�رضات التي األقيت على متدربي مركز 

الدرا�ضات العليا حول اإفريقيا واآ�ضيا احلديثة 

.)CHEAM(

البحوث املنجزة لاللتحاق مبركز الدرا�ضات 

 )CHEAM( العليا حول الإدارة الإ�ضالمية

حمفوظة يف ذخرية حاكم اجلزائر العام 

.)20X ال�ضل�ضلة الفرعية(

 )Robert Arnaud( 75 روبري اأرنوAPOM
)Randau( )1950 1873( املحافظ راندو

اجلزء الثالث، احلج اإىل مكة 1902 - 1919

اجلزء الرابع، ولد عايدة، اأمري الأدرار ووثائق 

ال�ضيخ �ضعد بوه، 1906 - 1911.

اجلزء اخلام�ض، غزوات مغربية بالأدرار، 1912.

102APOM بنايات منارات الإمرباطورية العثمانية 
واإدارتها، القرن التا�ضع ع�رض والقرن الع�رضون، قام 

)F. Pourcelet( بن�رضه ف. بور�ضليه

145APOM
 )Général Méric( ذخرية اجلرنال مرييك

تقرير عن الندوة الوطنية حلل امل�ضكل الفرن�ضي 

املغربي 1955، الأحداث اليومية 1956.

 ذخرية بو�ضون دي جان�ضن�ض، 1953

)Busson de Janssens( ؛ اأحبا�ض املغرب 

وبلدان اأخرى 1930 - 1950، 1930 - 

.1952
درا�ضات :

 ،)Lt Coutard( املالزم الأول كوطار -

درا�ضة حول الري، اأرفود، 1951.

 ،)Lt Dorange( املالزم الأول دوراجن -

اجلماعات الرببرية، 1945 - 1946.

- املالزم الأول دوبروي )Lt Dubreuil(،الطرق 

والزوايا مللحقة تنغري، 1945 - 1946.

- املالزم الأول ديكلو )Lt Duclos(، اختالط 

الأعراق يف دائرة زاكورة، يناير 1954.

- املالزم الأول ميو )Lt Miot(، �ضيا�ضة 

القواد الكبار يف اأزغار تيزنيت والأطل�ض 

ال�ضغري الغربي، املغرب، 1948 - 1949.

 ،)Cdt d’Hauteville( الرائد دي هوتفيل -

مالحظات �ضباط الأهايل الرئي�ضيني، قيادة 

اأكادير والنواحي.

- النقيب رويز )Capitaine Ruiz(، تدغة، 

احلياة القت�ضادية، 1948،

)Christiane Souriau( اأوراق �ضوريو

التواريخ 1984/1964،

الرقم املرجعي FR CAOM 35 APOM من 

1 اإىل 84،
تت�ضمن الذخرية توثيقا خا�ضا بو�ضعية الن�ضاء 

والعامل العربي. والوثائق عبارة عن مقالت 

م�ضدرها ال�ضحافة وبرامج البحث التي تذكر 

بن�ضاط كري�ضتيان �ضوريو داخل املركز الوطني 

للبحث العلمي )...( واأوراق ناجمة عن 

دورها يف جمموعات البحث املتنوعة املتعلقة 

بالن�ضاء يف اإعداد الندوات. وتنق�ضم الذخرية 

اإىل مو�ضوعني اثنني : الن�ضاء والعامل العربي.

(Prohusa) GRƒghôH äQÉªà°SG

التواريخ : الن�ضف الثاين من القرن الع�رضين

الرقم املرجعي FR CAOM 36 APOM من 

1 اإىل 47
�رضع مركز الدرا�ضات واملعلومات حول امل�ضاكل 
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 )Prohusa( الإن�ضانية يف املناطق القاحلة

يف اأن�ضطته �ضنة 1959. وينظم بعثات علمية 

للدرا�ضات البيولوجية والفيزيولوجية  

والأنرثوبولوجية  وال�ضيكولوجية تتعلق ب�ضاكنة 

ال�ضحراء. وتدور ا�ضتمارة 1961 اأ�ضا�ضا حول 

العمل يف الدوائر ال�ضحراوية. اأما املوا�ضيع 

املختلفة املعنية فهي اإح�ضاءات ال�ضكان وعلم 

التغذية وم�ضتوى العي�ض والقت�ضاد القروي 

وال�ضناعي واحلريف والتجاري وال�ضغل ثم 

ا�ضتمارة يف اأو�ضاط الن�ضاء. وقد عمل على ذلك 

فريقان من مايو اإىل اأكتوبر 1961 بلغوات 

ودائرتها وبالأدرار يف ال�ضاورة.

اأما الوثائق املحفوظة فهي اأوراق اأولية 

لال�ضتمارة ميلوؤها املحققون بناء على اأجوبة 

امل�ضتجوبني ال�ضفوية. اأما الدرا�ضة الدميغرافية 

فتتكون من اأوراق اإجمالية عن كل اأ�رضة. 

كما جند م�ضودات لتقارير عن ال�ضتمارات 

ومقرتحات مبدئية حول تنمية ال�ضحراء.

 (Augérias) ¢SÉjÒLhCG ¥GQhCG

التواريخ 1945/1914

.FR CAOM 1706 COL 1 et 2 الرقم املرجعي

كان اأوجرييا�ض �ضابطا لل�ضوؤون الأهلية 

وعن�رضا �ضابقا يف ال�رضية ال�ضحراوية لتوات 

غورار )Touat Gourar( وقائدا لكتيبة 

.)la Saoura( املدفعية يف ال�ضاورة

توجد يف الذخرية عدة تقارير حول مهماته 

يف ال�ضحراء ويف اإفريقيا الغربية الفرن�ضية 

)بعثة اجلزائر-دكار 1920 - 1921، بعثة 

 )Augérias-Draper( اأوجرييا�ض-درابر

من اجلزائر اإىل ال�ضينغال 1928-1927( 

؛ يوميات امل�ضريات م�ضيا؛ خرائط ر�ضمت 

يف ال�ضحراء )1914 - 1924(؛ ملف 

مهمة درا�ضية حول القن�ض يف اإفريقيا 

الغربية الفرن�ضية واإفريقيا ال�ضتوائية 

الفرن�ضية )1944-1945(؛ خمطوط درا�ضة 

اأوجرييا�ض حول ال�ضتك�ضافات يف القطب 

ال�ضمايل.

(Fonds Cauvet) ‘ƒc IÒNP 14X
التواريخ حوايل 1920/1880

 FR CAOM GGA 14X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 8 

 Général( مالحظة : ر�ضائل اجلرنال لبرين

.)Capitaine Pein( والنقيب بني )Laperrine
(Alfred dyé) »jO ójôØdCG ¥GQhCG

التواريخ 1919/1896

 FR CAOM 68 APOM الرقم املرجعي

من 1 اإىل 10

بعد اأن مت قبول األفريد هرني ديي باملدر�ضة 

البحرية �ضنة 1890 التحق ببعثة مر�ضان من 

1896 اإىل 1899. ويف �ضنة 1907 �ضارك 
يف بعثة هيدروغرافية )علم و�ضف املياه( يف 

�ضواحل املغرب ويف 1908 �ضارك يف بعثة 

مازران )Mazeran( بال�ضينغال. ويف 1925 

كان حا�رضا بلبنان.

حتوي الذخرية مرا�ضالت هامة ووثائق حول بعثة 

مر�ضان ومفكرات بها مالحظات.

الوثائق املنف�ضلة : ال�ضور الفوتوغرافية )�ضفائح

 �ضالبة ون�ضخ مطبوعة( حمفوظة باملكتبة اخلا�ضة 

  .28Fi  بال�ضور يف ال�ضل�ضلة الفرعية

(Soleillet) »j’ƒ°U ¥GQhCG

التواريخ 1886/1842

 FR CAOM 85 APOM الرقم املرجعي

من 1 اإىل 24

 )Paul Soleillet( جاب بول �ضوليي

اجلزائر وتون�ض من 1867 اإىل 1870 وتعلم 

اللغة العربية وعادات امل�ضلمني؛ ويف 1872 

تعرف الطريق من اجلزائر العا�ضمة اإىل 

عني �ضالح. وا�ضتلم مهمة ر�ضمية مل�رضوعه 

ال�ضتك�ضايف من لغوات اإىل واحة عني 

�ضالح. كما قدم مقرتحات اأخرى خا�ضة 

مقرتح اإن�ضاء ال�ضكة احلديدية بني اجلزائر 

العا�ضمة وال�ضينغال، غري اأن هذه املقرتحات 

مل تكلل بالنجاح. و�ضينتهي به الأمر يف 

1882 اإىل اإن�ضاء وكالة جتارية فرن�ضية باأوبوك 
)Obock( مب�ضاندة ملك احلب�ضة )اإثيوبيا(. 
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لنذكر اأن اأ�ضل �ضوليي من منطقة الكار

)le Gard( الفرن�ضية.

ت�ضمل الذخرية مرا�ضالته )23 ر�ضالة( مع 

 le Marquis de( املركيز دي فالفون

Valfons( نائب منطقته )الكار( الذي غالبا 
ما جلاأ اإىل خدماته.

 Association á«≤jôaE’G äÉbGó°üdG á«©ªL

  Amitiés africaines
التواريخ 1982/1935

 FR CAOM 119 APOM الرقم املرجعي

من 1 اإىل 18.

كانت جمعية ال�ضداقات الإفريقية جمعية 

مل�ضاعدة قدماء اجلنود من �ضمال اإفريقيا. 

وكان هدفها الدفاع عن امل�ضالح املادية 

واملعنوية لع�ضكريي وحدات جي�ض فرن�ضا 

ذوي الأ�ضول ال�ضمال اإفريقية. 

جند يف هذه الذخائر مداولت املجل�ض 

الإداري ووثائق تتعلق بامللك العقاري 

و�ضجالت دفع الرواتب ومرا�ضالت.

  (Brosset) »°ShôH ¥GQhCG

التواريخ القرن الع�رضون

 FR CAOM 131 APOM 1  الرقم املرجعي

نبذة �ضريية كان اجلرنال برو�ضي كاتبا و�ضابطا 

هجانا .

يتعلق الأمر بخرائط تخ�ض املغارب وال�ضودان.

الكتب التي رافقت هذه الهبة حمفوظة 

مبعهد الأبحاث والدرا�ضات عن العامل العربي 

.)IREMAM( والإ�ضالمي

á∏°üØæe ¥GQhCG

التواريخ 1848/1732

 FR CAOM 133 APOM 1 الرقم املرجعي

 :)Saint-Domingue( ضان دومانك� -

عقدة بيع م�ضكن، 1788

-وثائق منف�ضلة تتعلق بجزيرة فرن�ضا )جزيرة 

موري�ض( وجزيرة بوربون

 )Réunion( ،1787 - 1785 

- رحلة اأبي املغداد م�ضت�ضار قا�ضي �ضان 

لوي�ض )اجلزائر( 1860

- حما�رض اللجنة اجلزائرية، 1847 - 1848

- يوميات املعامالت التجارية ملدينة 

بوندي�ضرييه )Pondichéry( الهندية، 1732.

 (Cuny) Êƒc ¥GQhCG

التواريخ اخلم�ضينيات

 FR CAOM 138 APOM الرقم املرجعي

من 1 اإىل 3

�رضوط الدخول : ذخرية غري م�ضنفة

تقدمي املحتوى : يتعلق الأمر بوثائق تخ�ض 

القت�ضاد وال�ضتثمار الفالحي لإفريقيا الغربية 

الفرن�ضية واإفريقيا ال�ضمالية.

äGRÉ«Mh äÉÑg : X á∏°ù∏°ùdG

التواريخ : 1956/1758

الو�ضف املادي : 52 م.ل

1X اأوراق اإ�ضماعيل اأوربان
)Vaudouard( 2 جمموعة فودوارX

)Louis Rinn( 3 اأوراق لوي�ض رينX
)Bonneval( 4 اأوراق بونفالX

    )Boulogne( 5 ذخرية بولوينX
6X ن�ضخ وثائق خمتلفة  

7X خمطوطات وم�ضتن�ضخات وخمتلفات
8X درا�ضات ووثائق متنوعة
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9X ق�ضا�ضات ال�ضحافة ودوريات
10X جمموعة فريو )Féraud( : وثائق 

وتوقيعات خا�ضة عربية

)Motylinski( 11 اأوراق موتيلين�ضكيX
)A. de Calassanti اأ. دو كال�ضانتي(

 Huré et( 12 جمموعات هوري وفايولX
)fayolle

13X ر�ضائل من املار�ضال ليوطي اإىل فكتور 
)Victor Barrucand( باروكان

)Cauvet( 14 ذخرية كويفX
15X ذخرية بوتان )Boutin( وذخرية غوتييه 

)Gautier(

  )Merle( 18 جمموعة مريلX
  )Socart( 19 ملفات �ضوكارتX

20X مركز الدرا�ضات العليا لالإدارة الإ�ضالمية
    )Thomas( 21 جمموعة طوماX

22X معهد الأبحاث القت�ضادية والجتماعية 
للجزائر العا�ضمة

 Isabelle( 23 ذخرية اإيزابيل اإيربهاردتX
  )Eberhardt

 )Pétrus Borel( 26 ذخرية بيرتو�ض بوريلX
29X تداريب تالميذ املدر�ضة الوطنية لالإدارة
30X اللجنة املكلفة بو�ضع برنامج الإ�ضالحات 

ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية ل�ضالح 

م�ضلمي اجلزائر الفرن�ضيني

 Emile( 31 خمطوطات اإمييل درمنغامX
)Dermenghem

 )Albert Lentin( 32 اأ�ضعار األبري لنتانX
(Ismaël Urbain) ¿ÉHQhCG π«YÉª°SEG ¥GQhCG 1X

التواريخ 1879/1838

 FR CAOM GGA 1 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 24

كان اإ�ضماعيل اأوربان ترجمانا ع�ضكريا وملهم 

ال�ضيا�ضة العربية لنابليون الثالث.

ت�ضتمل الذخرية على مرا�ضالت مع اأعيان 

ذلك الع�رض.

(Louis Rinn) øjQ ¢ùjƒd ¥GQhCG 3X
التواريخ 1904/1855

 FR CAOM GGA 3 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 3

التاريخ الإداري : كان رين �ضابطا للمكاتب 

العربية ثم رئي�ضا للم�ضلحة املركزية يف 

ال�ضوؤون الأهلية )1838 - 1905(. 

تقدمي املحتوى : حتتوي الذخرية على ق�ضا�ضات 

�ضحفية تتعلق بن�ضاطه

(Boulogne) ÊƒdƒH IÒNP  5X
التواريخ 1932/1891

 FR CAOM GGA 5 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 12

كان بولوين م�ضت�ضارا للحكومة فمديرا 

لالأ�ضغال العمومية ثم مديرا لأقاليم اجلنوب 

من 1901 اإىل 1925.

تهم الذخرية اأ�ضا�ضا امل�ضائل القت�ضادية.

áØ∏àfl ≥FÉKh ï°ùf X  6
التواريخ القرن ال�ضاد�ض ع�رض/القرن التا�ضع ع�رض

 FR CAOM GGA 6 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 20 

وثائق تعود اإىل ما قبل 1830 وتخ�ض احلكام 

العامني الأوائل.

äÉØ∏àflh äÉî°ùæà°ùeh äÉWƒ£fl 7X
التواريخ 1951/1788

 FR CAOM GGA 7 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 27

ذخرية متنوعة جدا )خمطوطات عربية، 

 ،)Lally Tollendal( مرا�ضالت لاليل طولندال

بحث مولييفر )Molièvre( حول منقلي اإفريقيا 

ل�ضنة 1852، الخ.(.

7X1 كتابات حول اخليل
7X20 خمطوطات عربية عرث عليها يف بئر 

 )M. Waterlot( تي�ضيت وقد جلبها م. واترلو

الذي تويف عام 1935 وقد كان مكلفا مبهمة. 

وهذه املخطوطات �ضلمها لوي�ض ما�ضينيون 

)Louis Massignon( ملتحف التاريخ الطبيعي 

بباري�ض �ضنة 1950. يتعلق الأمر مب�ضحف 

القراآن ون�ضو�ض خا�ضة ب�ضري الأولياء كما اأنها 

ت�ضم كتابات يف الت�ضوف والفقه.

7X24-27 خمطوطات عربية
7X24 م�ضحف قراآن يعود تاريخه اإىل 1870.

äÉjQhOh áaÉë°üdG äÉ°UÉ°üb 9X
التواريخ 1958/1882

الرقم املرجعي FR CAOM GGA 9 X من 

1 اإىل 341 
تخ�ض الذخرية اأ�ضا�ضا اجلزائر والعامل 

الإ�ضالمي ل�ضيما من 1930 اإىل 1958.

9X91 املغرب، توثيق، 1947 - 1953
9X104 املغرب، توثيق، 1918 - 1956
9X177 مراك�ض، اأعداد من »الأطل�ض«، 

1927 - 1925
9X178 املغرب، ال�ضحراء، موريتانيا، 
احلوليات الكولونيالية، 1911 - 1938.

9X190 املغرب، 1939 - 1957.
9X214 ال�ضحراء، »املنظمة امل�ضرتكة 

للمناطق ال�ضحراوية« )OCRS(، البرتول، 

.1957 - 1956
9X230 احلدود ال�ضحراوية للمغرب 

وتون�ض، 1952.

9X236 ال�ضحراء، 1930 - 1955.
9X275 ال�ضحراء، 1930 - 1955

9X337 ا�ضتثمار ال�ضحراء
9X309 ال�ضحراء

 á«°üî°T äÉHÉàc :(Féraud) hÒa áYƒª›

á«HôY ≥FÉKhh

التواريخ: القرن الثامن ع�رض والقرن التا�ضع ع�رض

 FR CAOM GGA 10X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 3

�ضارل فريو ترجمان رئي�ضي جلي�ض اإفريقيا ثم 

قن�ضل ووزير مفو�ض وقد جمع هذه القطع خالل 

م�ضاره املهني )بع�ض هذه الوثائق مرتجم(.

جل هذه الوثائق يخ�ض ال�ضنوات الأوىل من 

الحتالل.

´ÉÑ°SƒH O’hCG 10X2
 Qƒàµa¤EG »Wƒ«d ∫É°TQÉŸG πFÉ°SQ 13X

 (Victor Barrucand)  ófÉchQÉH

التواريخ 1933/1904

 FR CAOM GGA 13 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 224

كان فكتور باروكاند )1864 - 1934( �ضحفيا 
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مبدينة اجلزائر من 1900 اإىل حني وفاته.

وتخ�ض هذه الر�ضائل اإيزابيل اإيربهاردت 

)Isabelle Eberhardt( بالأ�ضا�ض.
(Cauvet) ‘ƒc IÒNP 14X

التواريخ حوايل 1920/1880

 FR CAOM GGA 14 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 8

كان كويف �ضابطا لل�ضوؤون الأهلية وقد كانت 

ال�ضحراء جمال جناحه يف مهنته من 1881 

اإىل 1920.

 Général( لبرين  اجلرنال  ر�ضائل   : مالحظة 

.)Capitaine Pein( والنقيب بني )Laperrine
IQGOEÓd É«∏©dG äÉ°SGQódG õcôe 20X الإ�ضالمية

التواريخ 1957/1955

 FR CAOM GGA 20 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 12

يتعلق الأمر ببحوث ا�ضتكمال التكوين 

مبركز الدرا�ضات العليا لالإدارة الإ�ضالمية 

)CHEAM(. وتهم يف الواقع كل 

الإمرباطورية الكولونيالية الفرن�ضية.

ون�ضو�ض املحا�رضات التي قدمت ملتدربي مركز 

يف  حمفوظة  الإ�ضالمية  لالإدارة  العليا  الدرا�ضات 

ال�ضل�ضلة الفرعية 10 لالأر�ضيفات اخلا�ضة املحفوظة 

بدورها يف مركز اأر�ضيف ما وراء البحار.

20X11 ج. ري�ضارت )J. Richarte(، حفالت 
واأعياد واأعراف مو�ضمية لدى املهاودة، 1949.

¢SÉeƒW áYƒª› 21X
التواريخ القرن ال�ضابع ع�رض/1870

 FR CAOM GGA 21 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 34

وثائق متنوعة تتعلق بن�ضاط �ضخ�ضيات 

خمتلفة ترتبط بتاريخ اجلزائر )دوكني 

)Duquesne(، الفدائيون، عبد القادر، 

 ،)Duc D’Aumale( الدوق دومال

 ،)Bugeaud( بيجو ،)Blanqui( بالنكي

اإلخ.(

 ،)Gal La Rue( 21 جال لرويX23
 ،)Dumas( ن�ضخة، ر�ضالة اإىل اجلرنال دوما

بعثة طنجة، 2 يوليوز 1845، ر�ضائل 

خمتلفة، 1845 - 1864.

21X31 وثائق خا�ضة مبعاهدة تفنة .
. I.E .23 اأنا�ضيد ال�ضحراء، جمعها اإX12

 Emile) º¨æ«eôjO π«ÁEG äÉWƒ£fl 31X
 (Dermenghem

التواريخ 1956/1909

 FR CAOM GGA 31 X الرقم املرجعي

من 1 اإىل 20 

 هي خمطوطات ومالحظات لإمييل ديرمينغم 

تتعلق باأعراف اجلزائر الدينية وكذا الأدب 

ال�ضعبي القبايلي.

.»Hô¨ŸG Üƒæ÷G ,Úª«dƒc IQóc 31X4
   )Carbuccia( É«°SƒHôc ¥GQhCG

التواريخ القرن الع�رضون

 FR CAOM 34 EVEOM 1  الرقم املرجعي

خمطوط ملوؤلف اجلرنال ج.ل. كربو�ضيا 

بعنوان »يف اجلمل ب�ضفته من الدواب«

 )Féral( ∫GÒa IÒNP

التواريخ 1937/1935

 FR CAOM 48 EVEOM 1 الرقم املرجعي

يتعلق الأمر بتقريرين عن مهمة جوية غر�ضها 

التعرف على احلو�ض )ال�ضودان(

 ،81F وزير الدولة املكلف بال�ضوؤون اجلزائرية

 ،CAOM مركز اأر�ضيف ما وراء البحار

اإيك�ض اأون بروفان�ض.

81F158 حوادث باحلدود، 1962-1960
81F647 اأحداث املغرب الإ�ضباين، 1937
81F953 اتفاقيات ع�ضكرية 1957-1955

 81F967 التخوم اجلزائرية املغربية، 
1904 - 1893

 81F968 كولومب ب�ضار وتافياللت
1939 - 1907 

81F969 تعيني احلدود 1901-1902، ق�ضية 
مار�ضيكا 1906-1911 ،الو�ضع ال�ضيا�ضي 

باملغرب، 1914-1901

81F1000 العالقات الفرن�ضية الإ�ضبانية، 
اأخبار ومعلومات حول الو�ضعية يف املغرب 

الإ�ضباين واملوقف الإ�ضباين ب�ضدد طنجة، 

.1942-1931
81F1009 مذكرة حول الق�ضية املغربية 

اأجنزتها جلنة حترير املغرب العربي، 1954.

á«Hô¨ŸG AGôë°üdÉH ≥∏©àJ ≥FÉKh

 QÉcGO ‘ á«°ùfôØdG á«Hô¨dG É«≤jôaEG ≥FÉKh

 ¢ùµjEÉH º∏«ahôµ«e πµ°T ≈∏Y IQƒ°üe áî°ùf)

(¢ùfÉahôH ¿hCG

9G17 اأولد بو�ضباع
9G18 اأولد دليم، اأولد با عمر، وادي 

الذهب، 1921

9G22 قبيلة لوديكات، تكنة، واد نون 1929 
1942 -

9G26 ماء العينني، اأهل طالب خيار، 1930 
1942 -

9G35 التخوم اجلزائرية املغربية، 1928 - 1943
9G42 ركيبات ال�ضاحل 1942

9G43 اأهل ماء العينني، 1942، اأهل طالب 
خيار، 1930 - 1942

9G44 قبيلة لبيدات
9G50 الركيبات 1927 - 1937

9G63 املغرب، نزوحات، 1925 - 1932
9G67 املغرب، تهريب ال�ضالح، 1939، 

اأغادير، تلغراف، 1921، اأهل ماء العينني، 

1925، التخوم املغربية، 1929، فخذات 
قبائل اإيدا اأو بو�ضات، اأهل طالب خيار، 

1942 - 1930
9G69 املغرب، تهريب ال�ضالح، 1939، 

ركيبات ال�ضاحل 1928 - 1929، ال�ضحراء 

الغربية، 1935، التخوم اجلزائرية املغربية 

1928 - 1934، اأهل طالب خيار، 1930 - 
1942

9G71 املغرب، تهريب ال�ضالح، 1939، 
اأهل ماء العينني، 1931 - 1932، منطقة 

اإيفني، 1942، اأهل طالب خيار، 1930 - 

1942، ال�ضحراء الإ�ضبانية، احلدود، 1947، 
اأولد بو�ضباع. 

9G78 مراك�ض، املكتب اجلهوي، 1922، 
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موريتانيا حركة معادية لالأجانب، 1933، 

خمتار ولد خطري 1923

9G89 املغرب، العالقات مع موريتانيا، 

1918 - 1935، ماء العينني، اخل�ضوع 

للمغرب، 1925، قبيلة اإزرقيني، 1934 - 

1935، وفد تكنة اإىل �ضان لوي�ض، 1929، 

نهاب وادي الذهب، 1933، اأولد بو�ضباع.

املالزم الأول كارون )Lt Caron( »الو�ضع 

ال�ضيا�ضي ملنطقة ال�ضمال« )تنبكت، 1896، 

 ANS ،15G213 ،CAOM ،14 MIOM

) ANS :1055. )اأر�ضيفات ال�ضينغال الوطنية

الزاوية النا�رضية لعروان، ورد يف تقرير حول 

الطرق الإ�ضالمية، على يد قائد الفيلق داجنو 

)Dangeaud( وقد اأر�ضله اإىل حاكم كايي�ض 

)Kayes(، تنبكت بتاريخ 30-12-1896، 

FA 4E76 ،اأر�ضيفات مايل الوطنية

ر�ضالة حول موغادور يف اخلام�ض من فرباير 

1885، مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، 

ال�ضينغال 6، امللف 17.

تقارير قن�ضل فرن�ضا مبوغادور حول الطرق 

التجارية موغادور، تيندوف، تنبكت، 

MAE، CCC، موغادور، 1881 - 1888 

اجلزء ال�ضابع.

ر. بوتي )R.Butet(، »حول طريق 

النيجر، الق�ضة الغريبة لتاجاكنت«، لفيجي 

ماروكني، 7 مايو 1934 و 10 مايو 1934.

اأ. لوجيل )A. Laugel( ، »تاجاكنت قواد 

قوافل ال�ضحراء« ، ن�رضة ات�ضال �ضحراوية، 

T.X، عدد 36، دجنرب 1959.

 ،)Lt Labarrière( املالزم الأول لباريري

»تندوف وتاجاكنت«، l’AF,R.C العدد 

ال�ضابع، 1926، �ض �ض. 320 - 323.

غزو الرباب�ض املن�ضقني، تقرير مهمة بونامي 

Bonamy( ،1917(، مركز اأر�ضيف ما وراء 
البحار، ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، 1420، امللف 3. 

النتائج القبلية ملعركة القطارة، تقرير م. فو�ض 

)M. Fauche(، تنبكت، 10 فرباير 1923، 

مهمة كاير )Kair(، العدد 100، مركز 

اأر�ضيف ما وراء البحار، ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، 

املحفظة 3054.

 د. دانفروفيل دو ل�ضال

 ،)Dr d’Anfreville de la Salle( 

»املغاربة باإفريقيا الغربية« ال�ضتعالمات 

.BCAF، RC ،1905 الكولونيالية

متاجرة املغاربة وخا�ضة التيجانيني مع 

زمالئهم ال�ضينغاليني، الأر�ضيفات الوطنية 

ال�ضينغالية ANS ،Q28، مركز اأر�ضيف 

ما وراء البحار، 14mi 1546، اأنظر اأي�ضا 

 …òdG ™aóŸG ô¡¶jh ,1913 …Qƒe Ωƒég ¿ÉHEG IQÉª°ùdG

Úæ«©dG AÉe ï«°û∏d ¿É£∏°ùdG ¬∏°SQCG
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 AGôë°üdÉH áehÉ≤ŸG ∫ƒM ≥FÉKh

¢ùfÉahôH ¿hG ¢ùµjEG ∞«°TQCÉH

مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، ال�ضل�ضلة 

اجلغرافية، ال�ضينغال VI، امللف 17.

جتار مغاربة يف ال�ضينغال، مركز اأر�ضيف ما 

وراء البحار، ال�ضل�ضلة اجلغرافية، ال�ضينغال 

واملالحقXIII، امللف 5، غرفة التجارة ب�ضان 

لوي�ض، 11 مار�ض 1884 و 20 يناير 1886.

جتني�ضات املغاربة، مركز اأر�ضيف ما وراء 

البحار، ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية ،C.542 امللف 1.

اليد العاملة املغربية لأجل مهمة بورنيي�ض  

،)Borgnis-Debordes( ديبور

1881 - 1880. 8 يونيو 1880، الأر�ضيفات 
الوطنية ال�ضينغالية، ال�ضل�ضلة D، ال�ضل�ضلة الفرعية 

1D ،1D57، مركز اأر�ضيف ما وراء البحار،
14mi246, 1D63, 14mi249 اأنظر اأي�ضا 

ت�ضغيل املغاربة يف ال�ضكة احلديدية، �ضان 

لوي�ض، فاحت فرباير 1883، الأر�ضيفات 

 ،O ،O57 الوطنية ال�ضينغالية، ال�ضل�ضلة

.14mi 1319 ،مركز اأر�ضيف ما وراء البحار

 )Cardaire( مهمة قائد الفيلق كاردير

حول ال�ضبكات ال�ضحراوية، 1957، بطاقة 

تاجاكنت، مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، 

ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، C.2261، امللف 7.  

»كربياء الكنتي«، لفيجي ماروكني، 13 مايو 1934.

Times of ذكره �ضارل فريو   Morocco
)Ch. Féraud(، ر�ضالة من فريو وزير فرن�ضا 

بطنجة اإىل وزير ال�ضوؤون اخلارجية م. فري�ضيني 

)M. Freycinet(، طنجة يف 8 مار�ض 
1886، مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، ال�ضل�ضلة 

 85c  امللف ،IV اجلغرافية، ال�ضينغال وملحقات

من اجلدير بالذكر اأن غزوات القبائل ال�ضحراوية 

و�ضفت بالغزوات املغربية يف الأر�ضيفات 

ANM ،F.A ،1D23 ،الوطنية ملايل

ا�ضطرابات بني الركيبات وتاجاكنت وتدخل 

 15G221, املخزن، الأر�ضيفات الوطنية ملايل

 14mi ،1055 14 mi ،1058 ،ANS
 15G213

»بعثة ل�ضكان من تنبكت اإىل املغرب« ، 

BCAF، N°4 ،avril 1894 و»وفد تنبكت« 

BCAF ،1894 ،N°

تعلق �ضكان تنبكت بال�ضلطان املغربي، 

ر�ضالة وزير امل�ضتعمرات اإىل وزير ال�ضوؤون 

اخلارجية، باري�ض، 21 �ضتنرب 1896، مركز 

اأر�ضيف ما وراء البحار، ال�ضل�ضلة اجلغرافية، 

اإفريقيا، امللف 30. )مقتطف : »اأن يوجد 

املرء معزول عن اأقاليم اإفريقيا ال�ضمالية من 

قبل قبائل م�ضتقلة اإىل هذا احلد اأو ذاك لكن 

تعرتف مع ذلك من جنوب املغرب وحتى 

تنبكت بال�ضلطة الإ�ضمية ل�ضلطان املغرب«.

بعثة املوىل اإدري�ض يف الأدرار، تقرير 

�ضيا�ضي عن اأعايل ال�ضينغال النيجر، كايي�ض 

)Kayes( يف 14 دجنرب 1906، الأر�ضيفات 

14mi 1639 ،الوطنية ال�ضينغالية

تاأثري الزوايا املغربية، تقرير �ضيا�ضي تنبكت، 

اأبريل 1897، الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية، 

 15G 213 ،CAOM ،14mi 1055
اغتيال كوبولين وماء العينني، مركز اأر�ضيف 

 ،75APOM8 ،ما وراء البحار، ذخرية اأرنو
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ال�ضجل 17 و75APOM 6، ال�ضجل 13.

75APOM 6، تقرير للنقيب كاربو
)Cap Carbou( حول الغزو امل�ضاد يف 

دائرة ولتة �ضد الركيبات واأولد دليم، 1917 

- 1918. علي حممود زعيم امل�ضاديف.

 ،)Cdt Bétrix( 75 الرائد بيرتيك�ضAPOM 6
احتالل الأدرار. احتالل بالد كونتة وتنظيمها.

75APOM 7 جلنة املغرب، وثائق �ضلمت 
لأرنو حول م�ضار رقا�ض من موغادور اإىل 

واد ال�ضمارة ومن واد ال�ضمارة اإىل الأدرار.

ق�ضايا مغربية وموريتانية. الن�ضاط املغربي فيما 

وراء اأق�ضى اجلنوب املغربي، 1907 .

75APOM 8 اجلزء احلادي ع�رض مقدمة 
لدرا�ضة �ضيا�ضة البي�ضان بال�ضاحل، من اإجناز 

املحافظ اآدم )Adam(عام 1900. درا�ضة 

النقيب ماجنو )Cpt Mangeaud( الرامية 

اإىل تنظيم احلو�ض، 1912.

75APOM 9 مالحظات حول ماء العينني، 
1897 - 1910. مهمة اأرنو يف املغرب، 

مرا�ضالت، مالحظات، مقتطفات من ال�ضحافة، 

1907. ديوان �ضعر للبي�ضان، 1905.
75APOM 44 مالحظات حول ج. هاردي 

.)G. Hardy(

تعتمد القبائل ال�ضحراوية وال�ضودانية على 

ال�ضلطان املوىل عبد احلفيظ لطرد الفرن�ضيني. 

اأنظر التقرير ال�ضيا�ضي حول اأعايل ال�ضينغال 

النيجر يف الدورة الأوىل من �ضنة 1908، 

الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية

2G8/1 ،CAOM ،14mi 1645
�ضالت بني احممد ولد احممد الأزواد 

وال�ضلطان، ان�ضقاق الرباب�ض وكونتة، ا�ضتقرار 

احممد ولد احممد باجلنوب املغربي، 

التقرير ال�ضيا�ضي للرائد غولد�ضكوين 

)Cdt Goldscoen(

10 اأكتوبر 1897، الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية 
 15G213 ،CAOM ،14mi 1055

 ،2G10/16 ،2G10/17،14mi 1655
 ،14mi 1655

اأنظر كذلك مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، 

ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، املحفظة 542، امللف 2.

غزو الركيبات بعروان �ضنة 1904، التقرير 

ال�ضيا�ضي لدائرة تنبكت، مار�ض 1904، 

 2G4/14،الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية

 CAOM ،14mi 1634
�ض. �ضاريل )C. Charlet(، معلومات حول 

الغزوات املغربية يف الأدرار واأزواد من مار�ض 

اإىل نونرب 1912، مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، 

اأوراق اأرنو، 75APOM2، ال�ضجل 5.

 ،)Lt Lamolle( املالزم الأول لمول

مالحظة حول الغزوات املغربية، اأ�ضلها 

وطرقها، نيامي يف 10 يناير 1907، الأر�ضيفات 

1D23 ،الوطنية ملايل، ذخرية قدمية

تاجاكنت والركيبات، التقرير ال�ضيا�ضي اأعايل 

ال�ضينغال النيجر HSN الدورة الأوىل من 

�ضنة 1908، الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية،

ANS ،2G8 ،CAOM ،14mi 1645
العالقات القت�ضادية بني املغرب واإفريقيا 

ال�ضوداء، الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية 

 ANS ،15G221 ،CAOM ،14mi 1058
 ،15G 213 ،14mi 1055،15G 214 ،14

 mi 1056
 ،75APOM6 ،اأنظر اأي�ضا ذخرية اأرنو

ال�ضجل 13.

مغاربة يف اإفريقيا ال�ضوداء، الأر�ضيفات الوطنية 

 ANS ،20G 20 ،CAOMال�ضينغالية

،14mi 1108
اإح�ضاء تقريبي لل�ضكان الفرن�ضيني والأجانب 

يف اإفريقيا الغربية الفرن�ضية، 1910، الأر�ضيفات 

 ANS ،22G 23 ،CAOM الوطنية ال�ضينغالية

،14mi 1109
من تندوف اإىل تنبكت، تاجاكنت، 

مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، ال�ضوؤون 

ال�ضيا�ضية،C.2261، امللف 7.

و�ضطاء من تكنة بتنبكت، الأر�ضيفات الوطنية 

 ANS ،15G 220 ،CAOM ،ال�ضينغالية

14mi 1058

الغزوات املغربية، 1913، مركز اأر�ضيف ما 

وراء البحار، ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، املحفظة 

159 و الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية
 ANS، 2G16/7، CAOM ،14mi 1681

مراقبة اأهل طالب خمتار من قبيلة ماء 

العينني، اأنظر التقرير ال�ضنوي للدورة الأوىل 

من �ضنة 1913، مركز اأر�ضيف ما وراء 

البحار، ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية. املحفظة 159.

معركة تاوديني، 1919، الأر�ضيفات الوطنية 

 ANS، 2G19/4 ،CAOM ، 14mi ال�ضينغالية

1690، مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، ال�ضوؤون 
ال�ضيا�ضية، املحفظتان 159 و 542، امللف 2.

غزو ركيبات لكوا�ضم وال�ضاحل يف 1922، 

 ANS ،2G22الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية

،Caom ،14mi 1697
مقاومة الرحل وال�ضيا�ضة الفرن�ضية، تقرير 

اأعايل ال�ضينغال النيجر، الدورة الثالثة من 

�ضنة 1917، الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية 

2G17/8 ،CAOM ،14mi 1684، اأنظر 
 ANS 2G18/3 ، CAOM ، كذلك

14mi 1687
الغزوات املغربية لأدرار اإيفورا�ض كما حكاها 

غزاة �ضنة 1937، الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية

ANS ،2G28/9 ،CAOM ،14mi 1718
الإبل والأمرا�ض : تقرير م. دمبو، مهمة كي، رقم 

104، 1922 - 1923، مركز اأر�ضيف ما وراء 
البحار، ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية. املحفظة  3045.

اأ�رضار اجلفاف الفادحة )ل�ضيما بالن�ضبة 

اإىل الإبل(، تقرير اأعايل ال�ضينغال النيجر 

للدورة الرابعة من �ضنة 1913، مركز اأر�ضيف 

البحار، ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، املحفظة 159.

عالقات اإفريقيا الغربية الفرن�ضية مع البلدان 

املجاورة، ن�رضة بال تاريخ، جدول واردات 

و�ضادرات اإفريقيا الغربية الفرن�ضية مع بلدان 

اإفريقيا ال�ضمالية �ضنة 1933، مركز اأر�ضيف 

ما وراء البحار، وكالة فرن�ضا ما وراء البحار 

FOM واإفريقيا الغربية الفرن�ضية، امللف 12، 
املحفظة 125.
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ال�ضاكنة املغربية يف داكار، مركز اأر�ضيف ما وراء 

البحار، وكالة فرن�ضا ما وراء البحار، املحفظة 

395، خا�ضة اإح�ضاء 1928 ويوليو 1931.
مولي حممد بن عثمان العلمي، الأر�ضيفات 

 ANS، 17G70 الوطنية ال�ضينغالية

،CAOM ،14mi 2298
�رضوط اإنزال املغاربة بداكار، من احلاكم 

العام لإفريقيا الغربية الفرن�ضية اإىل وزير 

امل�ضتعمرات، داكار، بتاريخ 29 نونرب 1926، 

مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، ال�ضوؤون 

ال�ضيا�ضية. املحفظة 527.

ثروة املغاربة، تقرير �ضنوي 1937، مركز 

اأر�ضيف ما وراء البحار، ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية. 

املحفظة 159، امللف 6.

اعريب وتكنة وتاجاكنت يعتربون مغاربة، 

الن�رضة ال�ضهرية ل�ضتعالم الدوائر التي لها 

عالقة باملنطقة ال�ضحراوية، اأبريل 1933، 

 2G33/152 الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية

،، CAOM ،14mi 2654 ANS
جتني�ض املغاربة، مركز اأر�ضيف ما وراء 

البحار، ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، املحفظات ، 

1534، 1535، 1537، 1935 )يتعلق الأمر 
ببنجلون وعبد القادر بركة واإ�ضحاق �رضفاتي 

واآخرين(.

ر�ضائل متبادلة بني اجلرنال ليوطي واحلاكم 

العام لإفريقيا الغربية الفرن�ضية حول العالقات 

بني التيجانيني ال�ضينغاليني واملغاربة، 

 19G2 الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية

،CAOM ،14mi 1084 ANS
ر�ضائل مقدمي زوايا فا�ض ويطلبون فيها 

م�ضاعدة مالية من احلاج مالك �ضي من 

تفوان لتو�ضيع زاوية فا�ض، فا�ض، دجنرب 

 ANS 1913، الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية
 ،19G2، CAOM ،14mi 1084

خ�ضوع ال�ضكان ال�ضحراويني وال�ضودانيني 

ل�ضلطان املغرب، الو�ضع الإ�ضالمي 

بال�ضينغال، تقرير احلاكم العام لإفريقيا 

الغربية الفرن�ضية اإىل وزير امل�ضتعمرات، 5 

مايو 1915، مركز اأر�ضيف ما وراء البحار، 

ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، املحفظة 1433.

من ليوطي اإىل احلاكم العام لإفريقيا الغربية 

الفرن�ضية فيما يتعلق مبحمد الدويري، الرباط 

بتاريخ 14 نونرب 1925، الأر�ضيفات الوطنية 

 ANS ،17G58 ،CAOM ،ال�ضينغالية

 14mi 2295
مولي اأحمد الترب، ر�ضالة من النقيب دو 

تيي�ض Cdt de Thiès اإىل احلاكم العام 

ب�ضان لوي�ض، تيي�ض، 6 نونرب 1931، 

ANM ،4E59 الأر�ضيفات الوطنية ملايل

جملة �ضهرية باللغة العربية: ال�ضالم، تطوان 

ومراقبة الوطنيني املغاربة، التقرير ال�ضنوي 

لالإدارة العامة للحاكم العام لإفريقيا الغربية 

الفرن�ضية، 1935، مركز اأر�ضيف ما وراء 

البحار، جلنة جرنوت )Gernut(، املحفظة 

59B33
 : 1D á«YôØdG á∏°ù∏°ùdG , D á∏°ù∏°ùdG

.(1920 -  1823) ájôµ°ùY äÉ«∏ªY

1D57/14mi 248 ر�ضالة من بواليف 
)Boilève( اإىل حاكم ال�ضينغال حول انتقاء 

عمال مغاربة لأجل حمالت 1881 - 1882، 

8 يونيو 1880. 
 ,áeÉ©dG IQGOE’Gh á°SÉ«°ùdG : G á∏°ù∏°ùdG

.1920 -  1782
1G66 ،14mi655 : معلومات حول 

النيجر ح�ضب احلاخام مردو�ضي. مالحظات 

للدكتور لينز، 1880.

1G66 14mi662 : م�رضوع رحلة م. 
هو�ضتان  من ال�ضينغال اإىل املغرب، ثالث 

وثائق، 1890.

1G273 ،14mi 680 : مهمة كورت 
)Court( بجزر الكناري واإفريقيا الغربية 

الفرن�ضية، وهي خا�ضة بالعالقات القت�ضادية 

مع املغرب، 1915.

 ∫ƒM äÉeƒ∏©e  ábÉ£H

AGôë°üdG ¿É«YCG óMCG
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 á«dÉª°ûdG É«≤jôaEG : 12G á«YôØdG á∏°ù∏°ùdG

(1920 -  1899) AGôë°üdGh

درا�ضات حول الق�ضية ال�ضحراوية و�ضمنها 

»الن�ضاط الفرن�ضي فيما وراء اأق�ضى اجلنوب 

املغربي«، 1907، خرائط.

د�ضائ�ض ماء العينني وبريوك، 1905.

حتركات مغربية يف موريتانيا، 1905 - 1909.

ملف حول ال�ضحافة املغربية.

�ضحن الأ�ضود للمغرب.

12G4/14 mi 866 : العالقات بني اإفريقيا 
الغربية الفرن�ضية واملغرب، مواقف قبائل 

اأق�ضى اجلنوب املغربي، 1911.

اإر�ضال وحو�ض اإىل ال�ضلطان، 1917.

حتركات مغربية يف موريتانيا، 1916 - 1917.

عمليات باملغرب، 1916 - 1918.

12G7 :14mi 867، بابا ولد عابدين 
الكونتي، ا�ضت�ضالمه لل�ضلطات الفرن�ضية، 

.1914 - 1912

12G16/14 mi 871، ال�ضحراء، 
�ضكارنة، اأولد دليم، �رضطة ال�ضحراء، 

غزوات، 1905 - 1914.

اعتقال اأحمد البكاي امل�ضتبه يف اأنه اأخ 

عابدين الكونتي، 1911، غزوات قادها اأبناء 

الكنتي، 1910 - 1912.

12G15/14 mi 2221، اأ�رضة زعيم كونتة 
عابدين ولد ال�ضيخ. طلب اأبناء عابدين 

الأمان، 1914 - 1930.

12G21/14 mi 2225، حجز 24 فردا من 
الرحل اأ�رضوا يف اأكتوبر 1928 يف معركة 

تامكا�ضت )ال�ضودان الفرن�ضي(. م�رضوع 

اإعادتهم اإىل وطنهم، وهو من تخطيط قائد 

التخوم اجلزائرية املغربية، 1927 - 1931، 

.1937 - 1933
12G30 ،14 mi 2230، املغرب، اإقرار 

ال�ضالم يف الأطل�ض ال�ضغري )مايو 1929، 

مار�ض 1930، دجنرب1933، ابريل 1934(. 

12G31/14 mi 2230، طلب معلومات 
حول تركة ال�رضيف حممد املنحدر من املغرب 

واملتوفى يف مدينة الكولك )1904(.

12G36/14 mi 2236، »تقرير عن مهمة 
اإىل جزر الكناري واإفريقيا الغربية الفرن�ضية 

ق�ضد �ضمان م�ضاركة هذه امل�ضتعمرة يف 

املعر�ض الفرن�ضي املغربي« وقد حرره 

املحافظ كورت، رئي�ض بلدية الدار البي�ضاء 

يف 25 غ�ضت 1915. مالحظة كورت ب�ضدد 

مهمته يف املغرب )يوليو 1924( : مهمة 

ت�ضغيل عمال مغاربة موؤهلني؛ عالقة املغرب 

القت�ضادية مع الغرب الإفريقي. الو�ضع 

العام يف املغرب �ضنة 1924.

12G43/14 mi 2239، اإطالق �رضاح �ضتة 
من اأهايل قبيلة دوي مينيا )1917 - 1925(.

12G 57، ال�ضيا�ضة املتبعة جتاه اأولد دليم 
والركيبات وماء العينني، ق�ضايا تخ�ض 

املغرب، 1913 - 1924.

12G59، املنظمات امل�ضرتكة للمناطق 
ال�ضحراوية.

 á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG : 15G á«YôØdG á∏°ù∏°ùdG

 -  1820 ,¿GOƒ°ùdG ,á«eÓ°SE’Gh ájQGOE’Gh

.1921
15G4/14 mi 2269، تاوديني، اأزلي 

امللح، 1921 - 1942.

15G7/14 mi 2269 ،املن�ضقون الربابي�ض 
من تنبكت، 1920 - 1924، درا�ضة حول 

القبائل العربية مللحقة تيزنيت )بال تاريخ(، 

تكنة، اآيت حل�ضن ب�ضان لوي�ض، 1924.

15G20/14 mi 2274، اأ�رضى تاماك�ضت 
املغاربة )1928( اأثناء اعتقالهم ب�ضا�ضاندرة، 

�ضاحل العاج. لوائح، اإرجاع اإىل الوطن. 

1935 - 1936.�ضي مولي حممد الوزاين، 
ويل �ضالح مغربي، 1938 - 1939.  

17G á«YôØdG á∏°ù∏°ùdG

17G58/14 mi 2259، �ضخ�ضيات م�ضتبه 
فيها، 1925 - 1937.

العربي الدويري )1925 - 1926(.

17G70/14 mi 2298-2298، م�ضتبه فيهم:

-ال�رضيف مولي حممد بن عثمان 

العلمي، 1935 - 1936.

-مولي اأحمد طاب 1932.

-حممد بن نيبة، 1930 - 1932.

.øeC’Gh áWô°ûdG : 21G á«YôØdG á∏°ù∏°ùdG

21G21/200 mi 3023 ، هجرة ن�ضاء 
املناو�ضني ال�ضينغاليني املغربيات اإىل اإفريقيا 

الغربية الفرن�ضية )1914 - 1946(.

21G32/200 mi 3029،اأ�ضخا�ض م�ضتبه 
فيهم، عبد الكرمي بن حممد بن اإي�ضافو 

)ال�ضايف( بن جلون، 1930.

21G38/200 mi 3032،ال�رضيف مولي 
حممد بن عثمان العلمي، 1935.

21G105/200 mi 3051، خمتار 
الديوري، مندوب احلملة يف �ضان لوي�ض، 

.1938 - 1937
21G133/200 mi 3064، مروجو 

دعايات م�ضتبه فيهم )1922 - 1923 عبد 

القادر ال�ضغري، مغربي(.
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á«fóŸG ádÉ◊G : 23G á«YôØdG á∏°ù∏°ùdG

23G28/200 mi 3227، احلالة املدنية 
للمغاربة املقيمني يف اإفريقيا الغربية الفرن�ضية، 

.1942 - 1936
15G215/14 mi 1057، وثائق تخ�ض 

الويل ال�ضالح العابدين، 1894 - 1896. 

خمتلفات.

15G217 ،14 mi 1057، حركة الربابي�ض، 
.1913 - 1907

 ,á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG : 19G á«YôØdG á∏°ù∏°ùdG

.á«°ùfôØdG á«Hô¨dG É«≤jôaEG

19G1/14 mi 1084، مراقبة حتركات 
املغاربة والبي�ضان يف اإفريقيا الغربية 

الفرن�ضية، 1913.

 á«Hô¨dG É«≤jôaEG ‘ á«æjódG ¥ô£dG ∫ƒM ôjQÉ≤J

.1915 ,á«°ùfôØdG

19G2/14 mi 1084، مرا�ضالت بني 
تيجانيي فا�ض و اإفريقيا الغربية الفرن�ضية، 

.1914 - 1913
19G4/14 mi 1084 مراقبة امل�ضرتكني 

يف اإ�ضدارات عربية، لوائح، 1908. مرا�ضلة 

يف مو�ضوع اأمر كتابي للحاج مالك �ضي 

دي تيفاوان ليدرج �ضمن جريدة »ال�ضعادة« 

املغربية. ن�ض الأمر الكتابي، 1913.

التو�ضل بر�ضائل م�ضورة مبعوثة من املغرب، 

.1915

جرائد.

19G5/14 mi 1085، تقرير مفت�ض 
التعليم الإ�ضالمي اإىل احلاكم العام لإفريقيا 

الغربية الفرن�ضية حول عبد الكرمي مراد، 

داكار، 9 يناير 1909. مرا�ضالت خمتلفة 

حول عبد الكرمي مراد، 1911.

21G36/14 mi 1100، مراقبة الأجانب. 
الهجرة، 1904 - 1914.

مراقبة الأجانب، اإبعادات، 1905-1925.

21G38/14 mi 1100، لئحة الأجانب 
املقيمني باإفريقيا الغربية الفرن�ضية، 

.1920 - 1918
22G

22G24/ 14 mi 1109، اإح�ضائيات 

عامة مل�ضتعمرات اإفريقيا الغربية الفرن�ضية 

خم�ض�ضة لتهييء الو�ضعية العامة باإفريقيا 

الغربية الفرن�ضية، 1911.

29G29/14 mi 1110، اإح�ضائيات عامة 
للمكتب الكولونيايل والو�ضعية الإجمالية لإفريقيا 

الغربية الفرن�ضية. �ضاكنة ال�ضينغال. موريتانيا، 

اأعايل ال�ضينغال – النيجر، ال�ضاكنة والتعليم 

والعدالة الأهلية، التنظيم ال�ضيا�ضي، 1914.

(1797-1920) á«fóŸG ádÉ◊G

جتني�ض املغاربة، الأر�ضيفات الوطنية ال�ضينغالية، 

 23G32 et 23G33 ،Q49 CAOM,
 14 mi 1119 et 14 mi 1120, 14 mi

1554، ملف ميمون زنو وملف حفيظ 
بوغالب، مو�ضى كوهن، عبا�ض زوينت، عبد 

القادر بنجلون، ابن اأكنان.

اأر�ضيفات وزير امل�ضتعمرات ال�ضابق )ذخرية 

.)ANSOM
ال�ضل�ضلة اجلغرافية، اإفريقيا IV، التو�ضع 

الرتابي وال�ضيا�ضة الأهلية.

اإفريقيا IV، امللف 30 : املغرب 1886 - 1897.

-حتركات املوىل اإ�ضماعيل )1891 - 1893(.

-العالقات مع ال�ضودان، )1894 - 1896(.

-مرا�ضالت خمتلفة )1886 - 1897(.

اإفريقيا IV، امللف 31 : املنطقة ال�ضاحلية 

جلنوب املغرب )1892 - 1898(.

-ا�ضتعالمات عامة.

-حتركات الأجنليز يف راأ�ض جوبي

.)Cap Juby(

اإفريقيا V، امللف 1، حمالت ع�ضكرية، 

.1919 - 1909
غزوات وا�ضطرابات يف التخوم ال�ضحراوية، 

.1919 - 1912
اإر�ضاء ال�ضلم يف املغرب واملالحق IV، امللف 

85، احلملة، رحلة احلاج عبد القادر اإىل فرن�ضا.
 - C ،85 امللف ،IV ال�ضينغال واملالحق

رحلة احلاج عبد القادر اإىل �ضان لوي�ض.

 -b ،25 امللف ،XIV ال�ضينغال واملالحق

الهجرة املغربية، 1894.

�ضل�ضلة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، املحفظة 518، 

امللفات 22 و 23. ات�ضالت بني املغرب 

واإفريقيا الغربية الفرن�ضية. بعثات �ضحراوية، 

ات�ضالت بني اإفريقيا ال�ضمالية واإفريقيا الغربية 

الفرن�ضية، 1926.

املحفظة 544، امللفات 2 و 3 و 12، 

ات�ضالت بني اإفريقيا ال�ضمالية واإفريقيا الغربية 

الفرن�ضية، 1923 - 1931.

املحفظة 625، امللف 2، اغتيال النقيب اأيا�ض 

)Ct Ayasse( بتنبكت على يد املدعو اإدير 

املتهم بالتج�ض�ض للمغرب، 1919، املحفظة 

905 مكرر، امللفان 2 و 5، مهمة بونامي 
)Bonamy(، ات�ضال بني املغرب واإفريقيا 

الغربية الفرن�ضية، 1917 - 1923.

املحفظة 1404، ال�ضحراء، ال�رضطة 

ال�ضحراوية، ال�ضوؤون الع�ضكرية، ات�ضالت 

عرب ال�ضحراء، 1913 - 1933.

املحفظة 2261، امللف 7، مهمة الرائد كاردير 

)Cardaire( حول ال�ضبكات ال�ضحراوية، 

بطاقة معلومات حول ال�ضبكات التجارية 

ال�ضحراوية، ح�ضان، تكنة، اأهل ماء العينني، 

تاجاكنت، كونتة، الركيبات، 1957. 
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.∫É¨æ«°ùdG ,QÉcGO

 •.É°ùfôa ,»ª∏©dG åëÑ∏d »æWƒdG õcôŸÉH çÉëHCG ôjóe ,âfƒH Ò«H
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 .É«fÉÑ°SEG
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 • á«ªæàdGh ¢TÉ©fE’G ádÉcƒH ∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG º°ùb ôjóe ,ÊÉeƒL óªMCG

.Üô¨ŸG ,áµ∏ªŸG ÜƒæL º«dÉbC’ á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 • ‘ çGÎdGh QÉKB’G Ωƒ∏©d »æWƒdG ó¡©ŸÉH åMÉH PÉà°SCG ,»àfƒµ°S óªMCG

.Üô¨ŸG ,•ÉHôdG

 • IQGRƒH …OÉŸG ÒZ ‘É≤ãdG çGÎdG áë∏°üe á°ù«FQ ,…Òe áªMQ

 .Üô¨ŸG ,áaÉ≤ãdG

 •.∫É¨JÈdG ,áfƒÑ°û∏H Éaƒf á©eÉéH ∑QÉ°ûe åMÉH ,ôjôa ƒµ°ù«°ùfGôa

 • É«LƒdƒHhÌfC’G ÈàîÃ á«aöT çÉëHCG Iôjóe ,QÉÑ°ùjôH …QÉe ¿BG

.É°ùfôa ,»ª∏©dG åëÑ∏d »æWƒdG õcôŸG ,á«YÉªàL’G

 • ,á«YÉªàL’G É«LƒdƒHhÌfC’G ÈàîÃ åëÑdÉH áØ∏µe ,¬««JQƒa øjQƒc

.É°ùfôa ,»ª∏©dG åëÑ∏d »æWƒdG õcôŸG
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.Üô¨ŸG
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