الدار المغربية
(تلوى فتراهقشٖش تٌقتراهلل)
احخفؾح اهٌِرضج اهيقيبسٖج فٕ اهرّس ّ اهلغّس تخغيٖيِب ٌُّرايِب اهزًٖ أغتحب اهيؾِس اهخلوٖرٔ يٌز
ٌِبٖج اهقغس اهيسٌٖٕ أٔ يٌز ٌحّ ذيضج كسًّ فبهتبحج اهراذوٖج اهخٕ خخغل تبهذبسر فً ؽسٖق ييس
يٌقسر (ضؽّاً) ٖ -خٌبضة يـ هّاشى اهحسبة اهقسفٖج  -نبٌح يحبؽج تأسّكج يضخؽٖوج "ّضؽ اهراس"
ّٖسر أحٖبٌب تِّ يٌيق اهسرساً نتبكٕ أسشاء اهيٌشل فالّث فوٓ ضلبٖج أّ فضلٖج فّاسثٖ ّ ،سْ اهيؤسخ
(سّسر يبسضٕ) أً اهرّس اهيغستٖج خخضى تيٖبضى ذالذج أّ خسسـ إهٓ ذالد يراسص :
 - 1يرسضج اهستبؽ ّ ضال ّ يرً اهضبحل
 - 2يرسضج ينٌبص ّ فبص
 - 3يرسضج يسانط ّ يرً أذسْ فٕ اهسٌّة
فبهخغيٖيبح ّاحرث فٕ ُزٍ اهيراسص ّ إٌيب ٖذخوف اهِٖنل اهقبى ّ يقبهى اهشٌٖج ختقب هِزٍ األكبهٖى
فبألضوّة اهيّحرٔ ٖغوة فٕ اهيرً زاح اهؽبتـ األٌرهضٕ حٖد خحٖؽ يذال اهحٌب ٖب ّ أكّاص اهحسس
اهيٌحّح تّضؽ اهراس ّ ،كر ايخر ُزا اهوًّ إهٓ فبص سغى إٌبفج اهضيج اهيسٌٖٖج فوٓ يقبهيِب ّ خالحؾ
أحٖبٌب خأذٖساح أّستٖج ستيب فبرح إهٓ اضخقبٌج اهضوؽبً يحير اهذبهد تيٌِرضًٖ ّ غٌبؿ يً اهضّٖر ّ
اهر ٌيبسم اهخًٖ نبٌخب خؤرٖبً هويغسة فٕ اهلسً اهذبٌٕ فظس اهِسسٔ إخبّث ضٌّٖج يلبتل حيبٖج اهيغسة
هضفٌِب يً اهلسغٌج اهيخّضؽٖج.
ّ خحخّٔ رّس اهستبؽ ّ تبكٕ اهحّاؼس اهنتسْ فوٓ ؽتلخًٖ أّ ؽتلبح خخّافس فِٖب يؾبُس اهشذسفج ّ
اهخٌيٖق تٌٖيب ٖختضؽ األضوّة فٕ تقػ يرً اهظيبل نّشاً ّ خبشث.
ّ ضّاء فٕ اهسٌّة أى فٕ اهظيبل فئً اهؽّة ّ اٗسس ٖخقبسؼبً يـ األحسبس غٖس اهيٌحّخج ّ
اهينوضج فٕ اهقرّخًٖ اهوخًٖ خيخبشاً تٌغبفج اهتٖبػ فٕ سيٖـ حٌبٖبُيب تٌٖيب ٖضّر اهوًّ اهلبخى فٕ
يسانط اهحيساء ّ غٖسُب يً رّس اهسٌّةّ ،نبٌح يقؾى اهرّس اهنتسْ تبهستبؽ خظخيل فوٓ سّػ
ٖظغل سٌبحب ذبغب تأسّكخَ ّ غسفَ ّ كر فسف ُزا اهخغيٖى فٕ اهيغسة يٌز فِر فسٖق اكختضَ
اهيغبستج يً اهسّيبً فً ؽسٖق األٌرهص أّ يتبظسث ٌؾسا هّسّر يرً سّيبٌٖج تبهيغسة ّ -ذبغج
يٌِب ّهٖوٕ  -ايخبشح تِزا اهؽبتـ اهٌِرضٕ اهذبع فرّس ّهٖوٕ (أّ كغس فسفًّ) اهسّيبٌٖج خخّفس
فوٓ ضبحج راذوٖج (ُٕ ّضؽ اهراس) يحبؽج تأسّكج أّ أتِبء زاح أضبؽًٖ (ٌتّحج) هوخِّٖج يـ فضلٖج
فّاسث تبإلؼبفج إهٓ ّسّر رّٖسث  Atrilumخؼى اهيؽتد ّ اهحيبى اهتذبسٔ ّ إضؽتل اهرّاة هِب تبة
ذبع  ّ Porte de serviceستيب خخغل أحٖبٌب تغلوتٖج أٔ غسفج هوذرى خضخير اضيِب يً اهحظى
اهغلبهتج تبألٌرهص فوٓ أً األذس اإلغسٖلٕ ّاؼح أٖؼب فٕ ُزٍ اهرّس اهخٕ اشرّسح فِٖب اهيقؽٖبح
اهسّيبٌٖج ّ اهٌّٖبٌٖج فٕ ٌضق سرٖر هى ٖقسف إال فٕ حّاؼس إفسٖلٖب اهظيبهٖج ّ ،كر افختس اهسّيبً ُزا
اإلكوٖى تيذبتج يسيّفج سرٖرث هى ٖخلٖرّا فِٖب تلبفرث يقيبسٖج فوِزا ؽتقّا اهراس اهسّيبٌٖج تبهؽبتـ
اهِٖوٌٖٕ ّ أظبفّا األضوّة اهلبؼٕ تسقل اهضبحج اهيحبؽج تبهضّاسٔ اهيسنش األضبضٕ فٕ غوة اهراس
ّ ُّ يب ٌقسفَ تّضؽ اهراس تٌٖيب أغتحح اهفٖالح اهقغسٖج اهّٖى أكسة فٕ ٌُرضخِب إهٓ اهظنل اهيتخزل
فٕ أّستب ّ تلٖج اهقبهى اهحرٖد.
فبهراس اهّهٖوٖج كتل اإلضالى ّ تقرُب ّ اهراس اهقستٖج فوٓ إذس اهفخح اإلضاليٕ غبسخب خِرفبً إهٓ خحلٖق
األضوّة اهيحّسٔ اهغسف ّ اهخسخٖة اهخٌبضلٕ اهنبيل  Symétrieيتظسث تبهٌيّزر اهسرٖر اهزٔ ؾِس
يٌز اهلسً اهساتـ اهيٖالرٔ فٕ يرٌٖج أّضخٕ اهسّيبٌٖج  Ostieاهّاكقج فوٓ يغة ٌِس اهختس Tiber
حٖد خرّس سيٖـ يسافق اهراس حّل ٌلؽج يسنشٖج ُٕ ضبحج يخفخحج خحرق تِب أضبؽًٖ ّ أتِبء ّ خير
اهغسف اهيحٖؽج تبهٌّس ّ اهِّاء ّ تزهم ٖظنل اهخغيٖى اهّهٖوٕ يسحوج ُبيج فٕ خبسٖد اهٌِرضج
اهيقيبسٖج فٕ اهقبهى اهسّيبٌٕ فبيج ّ فٕ إفسٖلٖب اهظيبهٖج ذبغج ّ ٖؼبف إهٓ نل زهم اهفضٖفضبء اهخٕ
نبٌح ختوؽ تِب اهلبفبح ّ ُٕ اهخٕ اضخحبهح إهٓ اهشهٖز أّ اهشهٖسٕ تبهيغسة ّ األٌرهص يٌز اهقغّس
اهّضؽٓ فوٓ أً اهيرً اهيغستٖج خّسر تِب رّس ترًّ أسّكج ّ ال أتِبء (ٌتّحج) ّ هقوِب يؾِس هوخأذٖس
اهفٌٖٖلٕ فٕ اهيغسة ّ إً نبً اهتقػ ٖسْ أً اهرّس اهتٌّٖج اهلسؽبسٖج نبٌح ذبهٖج يً أٖج ضبحج
راذوٖجّ ،تزهم خنًّ اهٌِرضج اهيقيبسٖج فٕ اهحّاؼس اهيغستٖج ايخرارا هخساد يخضوضل فسف فٕ اهقِر
اهنٌقبٌٕ اهفٌٖٖلٕ إهٓ اهقغس اهسّيبٌٕ يؽقيب تبهقٌبغس اهلّؽٖج األٌرهضٖج أّ اإلضاليٖج اهظسكٖج غٖس

أً اهؾبُسث اهتبسشث فٕ اهحبؼسث اهيغستٖج ُٕ أٌِب احخفؾح سغى خؽّساح اهقغس اهحرٖد تِزا اهؽبتـ
األغٖل.
ّ ال ظم أً ٌُرضج رّس اهستبؽ خأذسح تبهفً اهيقيبسٔ األٌرهضٕ ذبغج يً ؽسف يِبسسٔ كسؽتج ّ
سٌرث ّ راٌٖج ّاً نبٌح اهحفسٖبح ال ّٖسر تِب يب ٖظِر تتٌبءاح ذبغج فٕ فِر اهيِبسسًٖ األّائل فرا
يضحج يً اٗذبس األٌرهضٖج فٕ األكّاص (حضتيب ّسر فٕ نخبة اهستبؽ ّ ٌبحٖخِب ى.ا ع  ّ ) 161نزهم
) (Mercierأً يٌبساح اهيضبسر يلختضج يً غّايـ اهنٌبئص
أضؽّاٌبح تقػ اهرّس " ّ شفى
األضتبٌٖج ّ ٌحً ٌخضبءل يً أًٖ اكختضح ُزٍ اهنٌبئص ؟ ُل اهيلختضبح فستٖج األغل ؟
ّ كر أنر ( Lamprièreاليتسٖبس) أً ُزٍ اهرّس نبٌح سٖرث اهتٌبء نيب أظبس ظٌٖٖٕ ) (Chenierإهٓ
ّسّر أنّاخ تبهيرٌٖج )(Pierre de Cenival, la maison de Louis Chenier p.32
ّ كر زنس ظٌٖٖٕ (ى 3 .ع  ) 28تغرر اهحرٖد فً فلراً اهستبؽ يً كٖيخِب تقر أّ كتٖل ّفبث اهيٌغّس
 أً اهنذٖس يً رّسُب خِرى ألً األضبسْ األضتبً اهزًٖ تٌُّب خقيرّا سراءث اهتٌبء هٖسُّب يخضبكؽجفوٓ اهيّس ّ هزهم كخل األضبسْ اهيضٖحًّٖ ّ فولح سؤّضِى فوٓ إحرْ أتّاة اهضّس.
Chenier (Louis de ..) : Recherches historiques sur les Maures et histoire de
l’Empire du Maroc. 3 vol. Paris, 1787
ّ يً يسافق اهراس » يغسٖج« أٔ فوٖج كر خغل إهٓ يضخّْ غبهًّ نتٖس هَ رسر ذبع يخغل
تبألضؽّاً (ّ األضؽّاً فتبسث فً يرذل يضخؽٖل هوراس يـ اٌقساسبح خسقل اهغسف اهراذوٖج فٕ
يقشل فً أفًٖ اهسكتبء ّ اهيخؽوقًٖ)( ّ .اهيغسٖج) (غلوتٖج) ُٕ إيب غسفج ٌّى هإليبء ّ اهذبريبح
(يً نويج غلوتٕ اهخٕ اكختص يٌِب اهغستًّٖ نويج  ) esclaveأّ ذشًٖ هويؤً ّاألذبد اهلرٖى ّ .كر
ٖنًّ هوراس ؽبتق أّل أّ أنذس (ّ ُّ ٌبرس) ٖخذز ٌفص اهظنوٖج اهيقيبسٖج يـ رساتشًٖ رائسٔ ٖؽل فوٓ
اهتبحج اهراذوٖج اهخٕ خظسؿ إهِٖب نل اهيٌبفز ّ خضخير اهِّاء اهٌلٕ يً اهضيبء اهقبسٖج الٌنظبف أفالُب ّ
تزهم خلل  -إزا هى خٌقرى تبهنوٖج  -خٖبساح اهِّاء اهيقنّص ّ .كر ترأ اهخغيٖى اهغستٕ ٖؤذس خرسٖسٖب
إتبً (اهحيبٖج) تضتة خرذل يٌِرضًٖ يقيبسًٖٖ أسبٌة فٕ خذؽٖؽ اهخغبيٖى ،فأغتحح اهراس اهيغستٖج
اهقغسٖج فتبسث فً (فٖال) أّ (راسث ) خسيـ تًٖ اهقٌغسًٖ ّ .أيضٓ يً أتسش ذغبئغِب تبحخِب
اهيغؽبثّ ،اهحرٖلج اهخٕ خحٖؽ تِب يً نل اهسّاٌة أحٖبٌب ّ ،اهٌّافز اهّاضقج اهيظسفج فوٓ اهذبسر.
ّ خظٖس اهيغبرس اهقستٖج إهٓ شذسفج اهرّس تبألكّاص يٌز أّائل فِر اهيّهٓ ضوٖيبً
(ُ 1206ـ1791/ى) (خبسٖد اهؼقٖف ر 1ع  ) 323نيب ٌع غبحة (االضخلغب ر 4ع  ) 233فوٓ
أً زّٔ اهٖضبس اخذزّا يٌز فبى ( ُ 1290ـ) اهيسانة اهفبسُج ّاهنضٕ اهسفٖقج ّ اهزذبئس اهٌفٖضج نيب
خأٌلّا فٕ اهتٌٖبً تبهشهٖز ّ اهسذبى ّ اهٌلط اهترٖـ الضٖيب تفبص ّ ستبؽ اهفخح ّ الحح فوٓ اهٌبص ضيج
اهحؼبسث األفسيٖج (االضخلغب ر 4ع .) 233
ّ كر فسف تٌّ يسًٖ تّفسث اهيٌِرضًٖ فٕ فِرُى الضٖيب فٕ فبغيج فبص حٖد خينً (أتّ اهحضً
اهيسٌٖٕ) يً تٌبء راس تنبيل يسافلِب فٕ ؾسف أضتّؿ ّاحر خحخّٔ فوٓ أستـ غسف تسّاكًٖ يـ
اذخالف فٕ اهٌلط فوٓ اهستص ّ أغٌبف اهشهٖز اهذشفٕ ّ شذسفج أذظبة اهغٌّتس فالّث فوٓ
اهخضؽٖساح اهٌِرضٖج ّ اهغّس اهشُسٖج ّ اهيسيس اهغلٖل ّ األكفبل اهٌحبضٖج اهيزُتج (يسوج ُضتسٖص
ى 5ع ٌ 76لال فً "اهيضٌر" التً يسشّق).

